VÝZVA OLOMOUCKÉ RADNICI K LEPŠÍ SPOLUPRÁCI SE STÁTNÍ SPRÁVOU
Tisková zpráva
Olomouc, 25. září 2015
Politické hnutí ProOlomouc vyjadřuje znepokojení nad způsoby, jakými se členové Rady města
Olomouce a další představitelé olomoucké samosprávy vyjadřují ve směru k odborným složkám
státní správy.
Terči mediálních výpadů se opakovaně stávají například Národní památkový ústav, odborné
pracoviště v Olomouci nebo Dopravní inspektorát Krajského ředitelství policie Olomouckého
kraje.
Před necelými dvěma lety se tehdejší primátor Martin Novotný (ODS) na zastupitelstvu města
vyjádřil takto: „Jsem přesvědčen, že celá řada stanovisek Národního památkového ústavu v
minulém období k územnímu plánu nebo Ministerstva kultury ČR k územnímu plánu jsou pro toto
město nepřijatelná.“ (1)
Současný náměstek primátora Aleš Jakubec zase v článku pro idnes.cz z 25. září 2015 říká:
„Alibismus dopravní policie a způsob, jakým v Olomouci jedná, se mi opravdu hodně nelíbí.“ (2)
Nejintenzivněji se v posledním období vyjádřil současný primátor Antonín Staněk, který orgány
státní správy označuje za nezodpovědné: „Zpráva o aktuální situaci v Hodolanské ulici mě velmi
znepokojila. Zejména zrušení přechodu u základní školy považuji za nezodpovědnost a hazard
se životy občanů.“ (3)
Patří ke standardním pravidlům demokratického státu, že své zájmy v jednotlivých oblastech
uplatňuje přes nejrůznější správní nebo odborné orgány. Ty mají za úkol kontrolovat dodržování
platných zákonů, vyhlášek nebo norem. Dodržovat zákony musí nejen občané, podniky nebo
další právnické osoby, ale i městské samosprávy.
Je samozřejmé, že některé záměry města se mohou dostat a často se dostávají do konfliktu
s mnoha orgány státní správy. Považujeme však za krajně nevhodné, aby členové Rady města a
další představitelé olomoucké samosprávy, namísto hledání kompromisu a výsledného řešení,
napadali v médiích a na veřejných shromážděních představitele státní správy.
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http://www.literarky.cz/politika/domaci/16636-antovka-tower-mrakodrap-v-mezich-zakona
http://olomouc.idnes.cz/zakaz-vjezdu-kamionu-do-olomouc-blokuje-podle-radnicedopravni-policie-135-/olomouc-zpravy.aspx?c=A150921_2193267_olomouc-zpravy_mip
http://olomoucky.denik.cz/zpravy_region/na-prechody-v-olomouci-mela-radnice-casudost-brani-se-rsd-20150818.html
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