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Rok komunálních voleb – říjen 2018

je za 5 minut 12, ještě je čas...

Nastalo poděbradské jaro…
Poslední jednání zastupitelstva města Poděbrady dne 11. 04. 2018 bylo ozvláštněno
odchodem zastupitelů, převážně z řad demokratické opozice, kteří brzy po jeho zahájení
opustili jednací místnost na protest proti praktikám vedeným v současné době na
poděbradské radnici.
Jednání zastupitelstva opustilo po začátku jednání na 20 minut deset opozičních
zastupitelů demokratických stran a spolků a vzdálilo se z jednací místnosti. Jednalo se
o zástupce sdružení Naše Poděbrady Mgr. Slaukovou, RNDr. Mikolandu, PaedDr. Káninského a
Ing. Holase. K těmto zastupitelům se přidali také členové místní organizace ODS Ing. Fiala a
Mgr. Šulc, za uskupení Volba pro město Poděbrady Ing. Ďurčanský, za ANO Ing. Vondra, Mgr.
Vavřička za ČSSD a radní Jiří Felkr z Langrovy VPP.
Svým odchodem tak chtěli jmenovaní zastupitelé vyjádřit svůj nesouhlas s nestandardním odvoláním vedoucí stavebního odboru Ing. Netíkové. Tito zastupitelé se nemohou
smířit s nově zaváděnými praktikami poděbradských radních, kteří vyhazují nepohodlné
zaměstnance městského úřadu.
Stejně tak jako nechceme, aby komunista Ondráček dozoroval komisi pro kontrolu GIBS,
tak si nepřejeme, aby byli z místní radnice vyhazováni nepohodlní zaměstnanci, kteří
neskáčou, jak radní pískají.

Bude zase „mlátička“ Ondráček kontrolovat policii?
Necháme je opět dělat si zákony podle svého?
Komunální volby se blíží. Občané „záleží jen na vás”.
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Radní Lukavec a Mareš blokují poděbradské investory
Poslední dobou stále častěji vyplouvají na povrch nestandardní postupy
vedené ze strany radních pánů Lukavce
a Mareše. Právě ti se na místní radnici
snaží uchopit moc tzv. „po svém“
a jejich chování znepříjemňuje život
místním investorům.
Jako investor projektu společnosti
Na Ostende 2016 s r.o. jsem měl příležitost zúčastnit se jednání s těmito
radními a vzhledem k nestandardním
praktikám obou pánů bych se o tuto
zkušenost s Vámi rád podělil.
Společnost Na Ostende 2016 s r.o. měla
stavební záměr na bývalých jatkách,
tedy v místě, které bylo ostudou města.
Výsledkem tohoto projektu je proměna
zruinovaného prostředí na vzhlednou
obytnou zónu. Stejně jako ostatní
investoři i naše společnost podala
žádost o změnu územního plánu
a udělení stavebního povolení na místním Odboru výstavby a územního
plánování. Na základě platných zákonů
nám bylo vydáno územní rozhodnutí
i požadované stavební povolení. Vše
postupovalo obvyklým způsobem do
doby, než se do celého případu vložil
radní Mareš. Ten nás vyzval k dalšímu
jednání a do celé situace začal nestandardním způsobem zasahovat. Napadal
samotný projekt i vydaná rozhodnutí,
vyžadoval po nás další zásahy do pro-

jektu a následně nám začal i vyhrožovat. Dozvěděli jsme se od něho například, že pokud jeho podmínkám nevyhovíme, město od nás neodkoupí sítě
za obvyklou hodnotu a vyhrožoval
nám, že bychom mohli mít velké problémy s prodejem pozemků v okolí již
hotových komunikací.
Na obdobný rozhovor došlo později
i s jeho kolegou radním Lukavcem.
Z obou jednání nakonec vyplynulo, že
spíše než platně vydanými územními
rozhodnutími se tito pánové při rozhodování hodlají řídit svými osobními
přáními a potřebami. Fakt, že město
dalo s výstavbou infrastruktury souhlas, pana Mareše ani Lukavce nezajímal. Dodnes si nejsem jist tím, zda
chování těchto radních byla hloupost,
závist nebo msta opozičnímu zastupiteli, prezentace moci nebo šikana stavebníka s cílem zmařit jeho investiční
záměr či dokonce pokus o úplatek. Je
důležité říci, že i členové Komise
urbanistiky a dopravy s naším projektem a záměrem většinově souhlasili.
A přestože bylo z naší strany dle zákona vše v pořádku, museli jsme projekt,
aby nám ho oba radní neblokovali,
částečně přepracovat, čímž nám vznikly nemalé časové i ﬁnanční ztráty.
Radní Mareš ve svém dalším jednání bohužel nepolevil. Od doby, kdy

jsme se s ním poprvé konfrontovali,
nám komplikoval doslova každý stavební záměr. Takovým je i pokračující
výstavba řadových domků v areálu
bývalých jatek nebo výstavba rodinných domků na Koutecké, které staví
můj bývalý kolega samostatně.
Zvláště studie „Koutecká“ byla
dalším projektem, který se stal trnem
v oku radního Mareše. V tomto případě
se pan radní od samého začátku snažil
zasahovat do jeho vývoje a ovlivňovat
činnost úředníků. Obviňoval například
pracovnice stavebního úřadu ze spolčování se s investorem. Zaměstnance
úřadu se snažil ovlivňovat takovým
způsobem, aby nakonec došlo ke
změně studie dle jeho požadavků.
Útočil také na samotného tajemníka
města, který byl nakonec donucen ke
svolání neplánované schůze. Na té se
radní Lukavec a Mareš sami nominovali na zástupce vedení města a přítomny
musely být rovněž pracovnice odboru
výstavby. Takový postup byl nakonec
odmítnut, protože byl nezákonný
a odporoval zadání, které schválila
rada. Je však naprosto evidentní, že
cílem jednání pana Lukavce a Mareše
bylo za každou cenu studii Koutecká
zrušit, případně její realizaci co nejdéle
pozdržet.
Pokud by úředníci státní správy

podlehli nátlakům pana Lukavce
a Mareše a do studie by byly zapracovány nové změny, pak by se stavební
záměr pozdržel a investorovi by vznikly další ztráty časové i ﬁnanční. Podle
zákona však radní města nemohou
nařizovat pracovníkům úřadu různé
postupy v posuzování jednotlivých
stavebních záměrů, natož je jakkoliv
ovlivňovat. Vše musí být řešeno na
základě platné legislativy. Jelikož
úředníci neustoupili, začal kolega
Mareš útočit také na členy Komise
urbanistiky a dopravy rozesíláním
e-mailových zpráv. V těch žádal jednotlivé členy, aby studii Koutecká
věnovali zvláštní pozornost vzhledem k
tomu, že jsou prý minulé projekty
a stavby považovány za "nepovedené".
Celá kauza týkající se stavebních
záměrů dospěla však k velmi smutnému konci. Jelikož pánové Lukavec
s Marešem ve své snaze zmařit další
stavební záměry neuspěli, odvetou pod
heslem „jde to slušně a poctivě“ byla
výpověď vedoucí stavebního oddělení
Ing. J. Netíkové. Jak jinak než pro
nadbytečnost.
PaedDr. Miroslav Káninský
Naše Poděbrady

Jak se vyvíjí generel dopravy?
Slíbili jsme, že Vás budeme informovat...
V minulém vydání novin jsme Vás
informovali o několikanásobně předražené ceně generelu dopravy a jeho
špatném výsledku. Garantem projektu,
jehož součástí byla celá řada analytických nesmyslů, je radní z Langrovy
Volby pro Poděbrady, pan Lukavec. Od
posledního uveřejněného článku na toto
téma se situace výrazně nezměnila,
přestože jsme zaznamenali zoufalou
snahu pana Lukavce určité změny do
projektu zanést.
Jako opoziční zastupitelé města se
ptáme, proč zpracovatel generelu města
Poděbrad nečerpal z informací, které
Středočeský kraj poskytuje zdarma?
Dále pak, jaký je důvod výběru zbytečně drahého zpracovatele, navíc ze
vzdálené Ostravy? Jsme přesvědčeni,
že při tvoření generelu města Poděbrad

za cenu 1,5 miliónů Kč bylo možné
jednoduše využít údajů Středočeského
kraje. Ty jsou totiž o našem městě
a regionu k dispozici volně.
Takové jednání nám velmi připomíná zbytečnou smlouvu číslo 217/397
o poskytování ekonomického poradenství k nápravě majetkové evidence za
odměnu 450 000 Kč. Nechce se nám
věřit, že by správa majetku města byla
v takovém nepořádku, aby její nápravu
nezvládli pracovníci městského úřadu
sami. Je zřejmé, že hnutí Volba pro
Poděbrady z peněz daňových poplatníků našeho města snadno utrácí. Koalice
kupí jednu chybu za druhou a my jasně
vidíme, že to s nimi zkrátka slušně
a poctivě nejde.
Ing. Miroslav Holas
PaedDr. Miroslav Káninský

GENEREL DOPRAVY - smlouvy o dílo - porovnání

*

1 452 000,352 110,764 526,239 580,312 000,344 172,1 161 600,-

* Jedná se o generel dopravy za tři města

Tak trochu hořká káva se starostou…
Až čtvrtý rok svého volebního
období dostal pan starosta nápad
pozvat voliče na kávu – jde o náhodu,
nebo účelové jednání? Tři roky je
přehlížel stejně jako opozici na každém
setkání zastupitelstva, kde zesměšňoval
názory členů opozice, které se neshodovaly s jeho názory. Nyní ale dostali
občané Poděbrad příležitost setkat se
každou třetí sobotu v měsíci s panem

starostou v zámecké restauraci nad
kávou. Ptáte se, kdopak bude ovšem
takovou kávu platit? My předpokládáme, že budou účty za kávu hrazeny
nejspíše z městského rozpočtu, tudíž z
našich kapes... Jsme přesto rádi, že se
alespoň čtvrtý rok zbaví pan starosta
své arogantnosti, nadutosti a dalších
přezíravých postojů a bude ochoten
vyslechnout i názor obyčejného člově-

ka – občana. O toho jde totiž našemu
starostovi až na posledním místě. Na
tom prvním jsou hlasy voličů. Nezáleží
tedy na tom, jak drahá káva bude a není
ani důležité, zda výběrová řízení na
zakázky budou zcela v pořádku.
Zásadní je počet potřebných hlasů,
které starostovi pomohou ke znovuzvolení. Z našich zdrojů víme, že se na
kávu se starostou chystá zejména opo-

zice a obáváme se, že to pro něj bude
tak trochu hořká káva. Holt všichni už
vědí, že se starostou a jeho partou to už
slušně a poctivě nejde.
PS.: do uzávěrky těchto novin už
první káva proběhla a zúčastnili se jí tři
lidé. Z toho jeden z opozice. To je
tristní výsledek.
Naše Poděbrady
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Likvidace po poděbradsku
Rádi bychom ve zkratce popsali nelegální způsob, kterým byla ze
Stavebního úřadu propuštěna dlouholetá vedoucí odboru výstavby
a územního plánování. Tato funkce byla na radě města zrušena, přičemž
schválení výše uvedené změny bylo provedeno velmi nestandardním
způsobem. Jednotliví členové rady města neměli možnost se před jednáním
rady s obsahem návrhu nijak seznámit. K odůvodnění návrhu v průběhu
jednání nedošlo. Nedošlo ani k dostatečnému návrhu projednání uvedeného
bodu v programu. Nakonec byl návrh na zrušení funkce tajně přednesen
tajemníkem MěÚ Poděbrady, a to mimo jednací místnost bez účasti
zapisovatelky a bez použití záznamového a hlasovacího zařízení.
Takovým postupem byl však porušen jednací řád Rady města Poděbrady,
protože nebylo naplněno hned několik ustanovení jednacího řádu.
S ohledem na celou situaci chápou zaměstnanci a občané města Poděbrad
tento nesystémový krok jako pomstu teď již bývalé vedoucí. Rozhodně se však
jedná o nesprávný a unáhlený počin, který může ve svém důsledku vést
k destabilizaci stavebního úřadu. Ten prozatím zůstává kladně hodnocen i přes
nemalé nároky, které jsou na jeho pracovníky ze strany občanů a státní správy
kladeny.
My se však ptáme, zda zrušení funkce vedoucí Odboru výstavby
a územního plánování a výpověď paní J. Netíkové bude opravdu platit i přes
porušení všech těchto ustanovení?
Občané Poděbrad, opravdu chcete, aby se vrátila doba, kdy vítězila zvůle
a pomsta těch, kteří byli u moci? Obyčejní a slušní lidé si přece takové jednání
nemusí nechat líbit. Chcete-li, aby se Poděbrady nevrátily do temných dob
minulých, řekněte to v podzimních komunálních volbách.

Stydíme se za radní Janu Veberovou, která na radě
zmařila revokaci (hlasování pro zrušení výpovědi) a stydíme
se i za JUDr. Jiráskovou a radního Mareše a Lukavce, kteří na
zastupitelstvu nepodpořili návrat paní Netíkové.
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ZELENÍ NEBO ČERVENÍ ?
Krajně pravicového politika
Miroslava Sládka jsem neměl v oblibě,
ale některé jeho bonmoty byly trefné.
„Zelení? Říkám jim melouni, na
povrchu zelení, uvnitř červení“, je
jedním z nich, který se mi vybavil při
marné snaze na posledním jednání ZM
prosadit schválení návrhu na zákaz
velkoplošného používání herbicidů
s obsahem glyfosátu v Poděbradech.
Město prostřednictvím TSMP s.r.o. či
jiných dodavatelů likviduje na svých
pozemcích nepotřebnou zeleň (plevel)
aplikací herbicidů na bázi sloučeniny
glyfosátu, nejčastěji přípravkem
s obchodním názvem Roundup, resp.
Kaput Harvest, Dominator (výrobce
ﬁrma Monsanto, či další ﬁrmy vyrábějící generika). Navzdory lobistickému
tlaku výrobců řada organizací upozorňuje na potenciální karcinogenitu glyfosátu, včetně WHO. V březnu 2015
byla publikována zpráva Mezinárodní
agentury pro výzkum rakoviny (International Agency for Research on
Cancer - IARC) při Světové zdravotnické organizaci, která dospěla k závěru, že glyfosát může být karcinogenní
i pro člověka (existují studie dokladující poškození jater, ledvin a zvýšený
výskyt tumorů u laboratorních zvířat).
Řada těchto studií byla stažena, na což
se přišlo až při skandálu tzv. Monsanto
papers. Vůči penězům korporací nejsou
ani vědci imunní. V některých zemích
(Německo, Švýcarsko, Francie,
Holandsko) je používání Roudupu
omezeno či zakázáno. Podle bezpečnostních kritérií je výrobek s glyfosáty
hodnocen jako dráždivý, nebezpečný
pro životní prostředí, toxický pro vodní
organismy a může vyvolat dlouhodobé
nepříznivé účinky ve vodním prostředí.
Poděbrady jako lázeňské město by
mělo se zvýšenou opatrností dbát na
ochranu životního prostředí, se zvláštním zřetelem i na jakost podzemních
vod. Podobně, jako je v našem městě
zakázáno aplikovat posypovou sůl při

zimní údržbě komunikací (platí zákaz
používání chemických prostředků jako
chloridu sodného a dalších chemických
sloučenin, škváry a popele na místních
komunikacích, chodnících a veřejných
prostranstvích, které jsou tvořeny zámkovou betonovou dlažbou, pěšinách
v parcích, na pěších zónách, nádvoří
zámku, v zámeckém příkopu a na
chodnících a komunikacích ve středu
města). Plevel je však likvidován plošnou aplikací tzv. totálního herbicidu
z nádrže pojíždějícího malotraktoru na
listovou plochu rostlin, proniká až do
kořenových systémů a způsobí úhyn
vegetace. Spotřeba je v hektolitrech
ročně. Účinek glyfosátu je razantní,
proto jej zemědělci používají. Malé
historické paralely: insekticid DDT byl
masivně nasazen po 2. světové válce
jako geniální přípravek k hubení škodlivého hmyzu v zemědělství. Dnes je
prokázána jeho toxicita, díky bioakumulaci mnohonásobně zvyšuje riziko
rakovinného bujení a narušuje hormonální systém. Některé lokality v ČR
jsou zamořeny dodnes. Nebo PCB,

další chemický „zázrak“ mj. v aditivech
pro konzervaci zemědělské infrastruktury. Až po jeho celosvětovém nasazení
byl zjištěn postupný průnik PCB do
potravinového řetězce, jejich vysoká
karcinogenita pro játra a slinivku. Lidé
byli jejich působení vystaveni v takové
míře, že i ještě dnes mají české ženy
nejvíce polychlorovaných bifenylů
v mateřském mléku v celé Evropě.
Likvidace plevelů je možná alternativními ekologickými postupy. Jedním
z nich je např. pomocí strojních zařízení s aplikací horké páry. Tyto šetrné
technologie vyžadují vstupní investici,
jsou dražší, provozně složitější, avšak
lze je využít i druhotně, např. na čištění
městského mobiliáře, chodníků apod.
Touto cestou se vydaly např. lázeňské
město Třeboň, nedaleká Kutná Hora,
částečně také Nymburk, Mělník a další.
Paradoxní je, že mnou předložený
návrh neprošel (naprostá většina
opozičních návrhů neprochází hlavně
proto, že jsou opoziční) mj. díky
protinávrhu koaliční zastupitelky
JUDr. Kláry Jiráskové z Langrovy

Volby pro Poděbrady (mimochodem
funkcionářky „zeleného“ ekologického spolku Angrešt, který má ve svých
stanovách a internetové prezentaci
uvedenu prioritu: „zdravé životní
prostředí budeme ze všech svých sil a
schopností hájit“). Místo předloženého návrhu na zákaz byl odsouhlasen
paskvil, kdy „do září 2019 bude
vytvářena koncepce omezení a postupné náhrady herbicidů s glyfosáty“. Na základě této ekologické antikoncepce tak budou minimálně
v následujících dvou vegetačních
sezónách v Poděbradech nadále
vylévány do podloží další hektolitry
škodlivých chemických sloučenin.
Bude-li sdružení Naše Poděbrady
po letošních volbách zastoupeno
v městském zastupitelstvu v dostatečné silové konstelaci, okamžitě používání glyfosátových přípravků zakážeme. Pro nás je zdraví obyvatel
Poděbrad prioritou.
RNDr. Miloš Mikolanda

Lidé se nemění, nezapomínejme!
Reakce na „Stydíme se za radní Lukavce a Mareše z Langrovy Volby pro Poděbrady“
Není tomu tak dávno, co mi
můj zaměstnavatel, Ekogymnázium
Poděbrady, zastoupený ředitelkou
PhDr. Dagmar Lukavcovou, dal výpověď z pracovního poměru z důvodu
soustavného porušování pracovní kázně. Pravým důvodem výpovědi ve
skutečnosti bylo něco jiného, a to mé
rozhodnutí nepřipustit jednu studentku
z prospěchových důvodů k maturitní
zkoušce. Vedení školy však v tomto
případě cestu k maturitě otevřelo.
Zvolili naprosto jednoduchý způsob,
dva týdny před maturitními zkouškami
nahradit „neposlušného” vyučujícího
„poslušným”. Na této škole byl student
přece klientem, takže si diktoval podmínky. Loajální učitel měl být jen
vykonavatelem pedagogického procesu.

Při osobních jednáních s vedením
školy jsem se několikrát snažila ukončit svůj pracovní poměr dohodou, ale
bez úspěchu. Jednání vždy řídil ing.
Zbyněk Lukavec, manžel ředitelky
školy a zároveň jednatel společnosti.
Kompromis jednání byl vázán na podmínku, že v tisku zveřejním článek,
v němž bych dementovala výroky šířící
se na veřejnosti v souvislosti s ukončením mého působení ve škole. Obsah
článku mi však nikdy nebyl blíže speciﬁkován. Na moji poznámku, že výpověď je neplatná, neboť jsem dle zákoníku práce pracovní kázeň neporušila, mi
pan Lukavec odpověděl: „Zákony? Ty
mě nezajímají.“ Toto tvrzení také dokázal svým jednáním. Z těchto důvodů
jsem se obrátila o pomoc na Okresní

soud v Nymburce. Přece s nálepkou
porušení pracovní kázně v zápočtovém
listu by mne nikdo nikdy nezaměstnal.
Soud po dvouletých obstrukcích ze
strany pana Lukavce rozhodl v můj
prospěch, uznal neplatnost výpovědi
z pracovního poměru. Pan Lukavec
podal odvolání ke Krajskému soudu
v Praze, který rozsudek soudu I. stupně
potvrdil.
Jisté satisfakce tím bylo dosaženo.
Je to však náhrada za újmu, kterou
zaměstnavatel způsobil zaměstnanci
záměrným porušením zákona? Mám na
mysli čas strávený u soudních řízení,
ﬁnanční náklady s tím spojené
a zejména psychickou újmu ze ztráty
zaměstnání, neoprávněně doprovázenou
fámou o porušování pracovní kázně.

A na závěr perlička. Téměř po tříletém vyjednávání o neplatnosti výpovědi ze strany zaměstnavatele, údajně pro
soustavné porušování pracovní kázně,
mi bylo nabídnuto panem Lukavcem
zpět místo učitele v jeho škole. Proč?
Aby mi ze zákona nemusel vyplatit
odstupné až ve výši 6 měsíců platu, jak
rozhodl soud.
Je možné, aby člověk, který porušuje zákon a základní pravidla lidského
chování, stál v čele vzdělávací a výchovné instituce jako je gymnázium
a navíc reprezentoval město Poděbrady
jako člen Rady města Poděbrad?
S touhle partou okolo starosty to
prostě „slušně a poctivě“ nejde.
Ing. Lenka Borecká
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PaedDr. Miroslav Káninský

Členové sdružení Naše Poděbrady předali neziskové organizaci
Centrum sociálních a zdravotních služeb o.p.s. sociální automobil
Členové sdružení Naše Poděbrady
PaedDr. Miroslav Káninský a Pavel
Bažant předali neziskové organizaci
Centrum sociálních a zdravotních
služeb o.p.s. v Poděbradech v pořadí již
čtvrtý sociální automobil. Během 10 let
je po celé České republice předáno více
jak 700 automobilů.
Nezisková organizace Centrum
sociálních a zdravotních služeb
Poděbrady o.p.s. se těší z nového automobilu, který bude nápomocný v její
činnosti. Slavnostní předání vozu proběhlo v úterý 27. února v 10:00 hodin
v prostorách zařízení pečovatelské
služby za přítomnosti ředitelky organizace Emilie Třískové, zřizovatele
zařízení a místních.
Poděbradské sociální zařízení, které
poskytuje služby lidem s těžkým zdravotním postižením a důchodcům, získalo již čtvrtý automobil pro podporu
své činnosti. Unikátní projekt s názvem
Sociální automobil funguje už od
90. let. Za tu dobu stihli předat pánové
Káninský a Bažant už více než 700
vozidel. Vůz, který tentokrát mířil do
Poděbrad, byl v celkovém pořadí 709.
„Za spoluúčasti poděbradských ﬁrem a
společností se snažíme vytvořit, zdokonalit a obnovit vozový park v ústavech

a zařízeních, která se svou činností
zaměřují na výchovu, vzdělání, rehabilitaci a integraci zdravotně, mentálně či
jinak hendikepovaných lidí. Chceme
tak pomoci těm, kteří v životě neměli
stejnou startovní čáru, jako my,“
vysvětluje Miroslav Káninský, člen
sdružení Naše Poděbrady a jednatel
společnosti Kompakt spol. s r. o. Dále
dodává, že projekt je neziskový a není
sponzorován dotacemi nebo granty.

Nová dodávka značky Dacia Dokker
nahradila svého staršího předchůdce,
jak je v rámci projektu každých šest let
zvykem. To je doba, po které již vůz
nemusí odpovídat požadovaným standardům.
Automobil bude zařízení nadále
využívat pro terénní výjezdy za zdravotně postiženými klienty, kteří potřebují domácí péči, a starými občany,
kteří už nejsou schopni obstarat si

základní domácí práce, nebo vyžadují
zdravotní ošetření ve svém přirozeném
prostředí a jejich rodinní příslušníci jim
pomoc nemohou nebo nedokážou
poskytnout.
Na ﬁnancování nového vozidla pro
Centrum Poděbrady se podílela bezmála třicítka místních ﬁrem a podnikatelů.
Naše Poděbrady
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Zastupitelé sdružení Naše Poděbrady již čtvrtý rok obhajují vaše zájmy v zastupitelstvu.

Mají mít Poděbrady městského architekta?
Pokud dojde k personální výměně na radnici, tak ano.
Názor tří opozičních zastupitelů,
PaedDr. Miroslava Káninského, lídra
sdružení Naše Poděbrady a předsedy
kontrolního výboru, zastupitele RNDr.
Miloše Mikolandy a zastupitele Ing.
Miroslava Holase.
Opoziční zastupitelé i starosta měli
tentokrát výjimečně stejný názor ohledně zřízení funkce městského architekta.
Všichni hlasovali proti. Rádi bychom
však vyvrátili několik nepravd, které
šíří zejména koaliční radní Lukavec
s Marešem.
Šíří se názor, že v nových rozvojových zónách jsou úzké ulice, špatné
chodníky a neprojedou tudy popelářské
vozy apod. To je pochopitelně nesmysl.
Radní mluví bez znalosti věci, problému dostatečně nerozumí a působí ve
vedení města svými názory totální
chaos. Rozvojové plochy jsou vymezeny územním plánem města v přímé
návaznosti na již zastavěná stabilizovaná území. Součástí těchto ploch je
i nezbytná infrastruktura, a to jak
dopravní, tak i technická. Jsou zde
vytvářeny místní komunikace s funkcí
dopravně obslužnou - tedy skupiny C
a D1 s parametry stanovenými ČSN
736110. Tyto komunikace plní obslužnou funkci, tedy zpřístupňují území
a stavby. Nebylo v plánu, aby cesty
umožňovaly zbytečné průjezdy územím s rodinnou zástavbou. Sběrná
dopravní funkce je nežádoucí. V těchto
místech je také v plánu aplikace opatření pro regulaci rychlosti. Takto navržené komunikace resp. jejich šířkové
uspořádání a vrstvy jsou projednané
a schválené dopravními experty
s přihlédnutím ke konkrétní oblasti
vč. napojení na již existující uliční síť.
V rámci těchto komunikací je pochopitelně řešeno i umístění další technické
infrastruktury - kanalizace, vodovod,
elektro, plyn, veřejné osvětlení a řešeno
musí být i místo pro odstavování vozi-

Mgr. Lucie Slauková

PaedDr. Miroslav Káninský

del. Dále je třeba pamatovat na požadovanou uliční zeleň, tedy stromy a zelené pásy s ohledem na ochranná pásma.
Stranou však nezůstávají ani pěší úseky, tedy chodníky. Tyto všechny aspekty podložené normou a vyhláškou jsou
projednávány jak s výše uvedenými
dopravními experty, tak případně se
zástupci města a jednotlivými provozovateli sítí. Architekt města by v tomto
případě mohl projevit svůj názor např.
k použitému materiálu, ale jednalo by
se pouze o hlas poradní.
Městský architekt by tak svým
názorem ovlivňoval zastupitele, kteří se
v problému dostatečně neorientují,
čímž by mohlo být způsobeno víc

RNDr. Miloš Mikolanda

Ing. Miroslav Holas

škody než užitku.
Hlavní důvody, proč jsme ovšem
hlasovali proti zřízení funkce městského architekta, jsou jiné.
Prvním důvodem je, že se v koalici
poděbradského zastupitelstva vyproﬁlovaly dva různé názory. Oba jsou
bohužel špatné. První skupinu reprezentuje radní Lukavec s Marešem, kteří
se evidentně potýkají s funkcemi, na
které nestačí. Projevuje se u nich „pocit
moci“ - rádi by zasahovali do všeho
a jednou z takových věcí je i městská
výstavba. Jejich nápady často způsobí
nemalé starosti úředníkům stavebního
úřadu. Právě na stavebním úřadě
Lukavec s Marešem mnohdy žádají

o vyhovění v případech, které jsou
vyloženě nesmyslné. Není nám jasné,
kde berou pánové Lukavec s Marešem
jistotu ve správnost svých rozhodnutí,
když ani jeden z nich není vzdělán ve
stavebním oboru. Pokud by byl městský architekt placen městem, sloužil by
pánům Lukavcovi a Marešovi zejména
jako beranidlo v rukou jejich
nátlakové skupiny. V případě, že
by architekt nerozhodoval podle nich,
v Poděbradech by jistě dlouho nevydržel.
Je tu ale i druhý důvod. Funkci
městského architekta by chtěl využít
starosta pro své nápady, které jsou
mnohdy stavebně velmi kontraproduktivní, což by rozhodně dle názoru
opozičních zastupitelů nebylo ku prospěchu města Poděbrad.
Vzhledem k výše zmíněným argumentům vidíme pozitivum v tom, že
návrh na městského architekta neprošel. Domníváme se, že za současného
stavu koalice jiná možnost není.
Nejsmutnější na celé záležitosti ale
je, že jediné, na čem se radní a starosta
shodli, jsou personální změny na městském úřadě. Jejich výsledkem je propuštění vedoucí Odboru výstavby
a územního plánování v Poděbradech,
paní Ing. J. Netíkové pro nadbytečnost.
Rada města reprezentovaná těmito
třemi pány posléze nesmyslně sloučila
dva protichůdné odbory, což považujeme za nepřípustné. Paní Netíková,
která působila na pozici vedoucí
Odboru výstavby a územního plánování necelých 25 let, na celou situaci
doplatila jen tím, že striktně dodržovala
zákon.
PaedDr. Miroslav Káninský,
RNDr. Miloš Mikolanda,
Ing. Miroslav Holas
opoziční zastupitelé
– sdružení Naše Poděbrady

Organizační změny na Stavebním úřadě nejsou pro dobro občanů Poděbrad.
Organizační změny by měly být
vždy provedeny v případě, že stávající
stav odboru úřadu je nevyhovující a je
tímto sledováno zlepšení služeb státní
správy především při jednání s občany.
Radnice v Poděbradech však organizačními změnami sledovala pouze
účelové sesazení vedoucí Odboru
výstavby a územního plánování, jehož
důsledkem je vznik nového Odboru
výstavby, územního plánování a životního prostředí. Do nově vzniklého
Oddělení stavebního úřadu a Úřadu ÚP
byl začleněn Vodoprávní úřad, přičemž
zbylé úseky Oddělení životního prostředí byly jako samostatné oddělení
přičleněno k tomuto odboru. Že tomu
teď už nikdo nerozumí?
Vysvětlíme na příkladu: při podání
žádosti o povolení stavby na Stavebním
úřadu si žadatel musel dosud mimo jiné
obstarat jedno vyjádření či stanovisko

Odboru životního prostředí, který byl v
Poděbradech dosud jako součást
Odboru dopravy a životního prostředí.
Po plánovaných organizačních změnách
k téže žádosti o povolení stavby bude
nově muset žadatel k projektu obstarat
dvě vyjádření. První z Oddělení životního prostředí a druhé z Oddělení sta-

vebního úřadu, kam byl nově
Vodoprávní úřad převeden.
Je možné, že vám takové členění
přijde nelogické a zbytečně složité.
Nově si totiž budete muset žádat
namísto jednoho vyjádření a stanoviska
dvě. Nestěžujte si však na byrokratické
postupy a prodlužování lhůt pokynem

shora. Jedná se o případ, ve kterém se
jedná o promyšlené kroky zdejší městské rady. Nezmůžete tak proti nim
vůbec nic.
S touhle partou to zkrátka slušně
a poctivě nejde.
Naše Poděbrady

S TO P N E J I S TOT Ě
CHCEME PROSPERUJÍCÍ MĚSTO. Poděbrady potřebují změnu…
Přidejte se k nám. Za NAŠE lepší Poděbrady.
facebook: Naše Poděbrady
e-mail: info@nasepodebrady.cz
www.nasepodebrady.cz
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