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Magistrát: Volby nespojíme

CITÁT DNE:
„Rozhodně nebudeme riskovat
zpochybnění prezidentských voleb v Plzni.

Úřad se opírá o ministerstvo vnitra, bojí se, že by se musela opakovat prezidentská volba
Plzeň – Spojovat volbu prezidenta s místním referendem o
Corsu plzeňský magistrát rozhodně nehodlá.
Přestože krajský soud rozhodl o společném termínu (11.
a 12. leden) obou akcí, úřad trvá na tom, že každý volič bude muset navštívit dvě volební místnosti a dvě volební komise. V některých případech
dokonce může být každá z
místností pro jeden volební
okrsek v různých budovách a
výjimečně i v jiných čtvrtích.
„Řídíme se výkladem ministerstva vnitra. V žádném případě to nesloučíme,“ zopakoval vedoucí odboru správních činností magistrátu Roman Matoušek a poukázal na
webové stránky ministerstva
vnitra. Tam je ale pouze doporučení. „Domníváme se, že
není vhodné používat jednu
volební a hlasovací místnost,
popř. společnou hlasovací nebo volební schránku,“ uvádí
ministerstvo.
Naproti tomu stojí právní
názor Františka Korbela, místopředsedy legislativní rady
vlády a náměstka ministerstva spravedlnosti pro sekci
legislativně právní. „Pokud
jde o otázku, zda při společném konání referenda s volbami mají být odděleny urny,
místnosti a volební komise,
pak žádný zákon to neříká výslovně. Dovodil bych však, že
tím, že oba zákony (míněno o
volbách a o referendu) popisují složení volebních komisí

Co doporučuje
ministerstvo
„S ohledem na zvláštní úpravu
průběhu hlasování včetně zjišťování jeho výsledku jak v zákoně o
místním referendu, tak v zákoně
o volbách do zastupitelstev obcí,
se domníváme, že není vhodné
používat jednu volební a hlasovací místnost, popř. společnou
hlasovací nebo volební schránku.“
zdroj: web min. vnitra

Názor právníka
„Podle mého názoru nic nebrání
tomu, aby se vše odehrávalo v
jedné volební místnosti.“

V srpnu odnesli aktivisté na magistrát petiční archy s podpisy tisíců
Plzeňanů, referendum o Corsu bude v lednu. Foto: Deník/V. Leška
a neumožňují výslovně jejich
sloučení, tak komise by měly
být dvě, stejně tak urny. Ale
nic podle mého názoru nebrání tomu, aby se vše odehrávalo v jedné volební místnosti,“ uvedl Korbel.
Ministerstvo vnitra ale trvá na svém výkladu. „Způsob
ustavení komisí pro hlasování v místním referendu a okrskových volebních komisí pro
volbu prezidenta republiky je
zcela odlišný, a to nejen personálně, ale i s ohledem na
lhůty k delegování jejich členů, proto není možné, aby tyto komise byly totožné a ani
nelze směšovat jejich činnost,“ uvedl Břetislav Oliva
z tiskového odboru minister-

stva. Dodal, že podle zákona o
volbě prezidenta republiky
může být při sčítání hlasů
okrskovou volební komisí
přítomen pouze zákonem určený okruh osob, který není
totožný s okruhem osob, které mohou být přítomné při sčítání hlasů při místním referendu. „Z toho vyplývá, že sčítání odevzdaných hlasů, jak v
místním referendu, tak při
volbě prezidenta musí probíhat odděleně,“ vysvětlil Oliva.
Lidé, kteří plzeňské referendum prosadili až prostřednictvím Krajského soudu v Plzni, s postupem magistrátu nesouhlasí. „Podáme
trestní oznámení,“ potvrdil

František Korbel, místopředseda
Legislativní rady vlády a náměstek ministra spravedlnosti pro
legislativně právní sekci.

člen přípravného výboru pro
referendum Martin Marek.
Matoušek ale postup úřadu
hájí. „Naším cílem není to,
abychom se poučili, jaký postup je správný. Rozhodně nebudeme riskovat zpochybnění prezidentských voleb v
Plzni a jejich opakování,“ zdůraznil Matoušek.
Zajímavý je i poznatek z
Prahy 7, kde se bude konat referendum rovněž s lednovými prezidentskými volbami.
„Zabýváme se tím, na radnici
převládá názor rovněž referendum a volby striktně rozdělit,“ prohlásil mluvčí tamní radnice Martin Vokuš.

Co Plzeň čeká, když se stavba Corsa zastaví
Primátor M. Baxa

Názory tří stran
Plzeň – Plzeňané mohou v referendu rozhodnout, zda stavbu obřího nákupního centra
zastaví, či bude moci v prostoru po zbouraném Domu
kultury Inwest vyrůst. Co se
stane, když se stavba zastaví?

Město může začít vyjednávat
s investorem o odkoupení pozemků, ale zástupce společnosti Amádeus varuje, že může dojít k zakonzervování současného stavu a Plzeňané se
budou příštích patnáct let dívat na staveniště. Zeptali jsme
se, co si o kladném výsledku
referenda myslí tři aktéři. (dav)

Společnost je přesvědčena, že po poskytnutí
relevantních informací Plzeňané v referendu
stavbu multifunkčního projektu Corso podpoří. Projekt není jenom o obchodech, ale i o
službách, sportu a kultuře a také o vytvoření
minimálně 200 nových pracovních míst, o
nových obchodních příležitostech, o daních
placených do rozpočtu města a například i o
modernizaci Americké třídy. Zájmem společnosti a jejích investorů je aktivní rozvoj dané
lokality. Pokud by však došlo ke zmaření
projektu Corso, jednání o prodeji pozemků městu nevylučujeme, nebudeme však
předjímat schopnost dohodnout se na ceně. Náš záměr není od
města peníze získat, ale naopak je do Plzně přinést. Nejhorším možným
výsledkem podnikání aktivistů by bylo zakonzervování stávajícího stavu, kdy pozemek zůstane prázdný, a Plzeňané se tak budou následujících patnáct let dívat na staveniště. Pro investora je
tato situace velmi negativní, není a nikdy nebyla jeho záměrem.

KRÁTCE

Mladé hasiče čeká vyhlášení výsledků
Manětín – Slavnostní vyhlášení výsledků mladých
hasičů okresu Plzeň–sever se bude v sobotu od 14:00 hodin konat v Kulturním domě v Manětíně. Odměny se dočkají družstva soutěžící O pohár okresní odborné rady mládeže i přeborníci požárního útoku.
(pk)

Sobotní nepomucký trh bude poslední
Nepomuk – Na nepomuckém náměstí se bude v sobotu dopoledne konat letošní poslední farmářský trh. „Zakoupit můžete uzené a chlazené ryby, prádelské lihoviny, holandské sýry, koření, vajíčka, tvaroh, sýry,
mléko a jogurty, chléb, koláče, celozrnné pečivo, cukrářské výrobky, trdelníky, med a včelí produkty, mák,
čerstvý mošt, jablka, hrušky, čerstvou zeleninu, brambory i rukodělné výrobky,“ zve Petra Šašková. Součástí trhu bude také zabijačka plná teplých a studených specialit, spojená s ukázkou jejich výroby i bourání a porcování vepřového.
(pk)

Děti s lampiony projdou Všeruby
Všeruby – Spolek Hrdibor Všeruby v rámci svatomartinských slavností pořádá v sobotu od 17:15 hodin
lampionový průvod. Sraz účastníků je u kostela svatého Martina, poté vyrazí průvod městem na hřiště,
kde děti podstoupí stezku odvahy, opečou buřty a vypustí balonky štěstí.
(mš)

Chotíkovské ženy pořádají karaoke
Chotíkov – Český svaz žen z Chotíkova pořádá zítra v
Kulturním domě Slávie diskotéku a karaoke zábavu
pro děti a dospělé. Akce začíná v 18 hodin a vstup je zdarma. Přítomní se mohou těšit na kousky z exhibiční barmanské show mistra České republiky v juniorské kategorii Martina Pfeifera. Jeho umění přijde na řadu
od 21 hodin.
(mš)
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Martin Marek

Nebílovští vysadí lípy
do aleje ke sv. Trojici
MARTIN ŠVEC

Jan Piskáček, zástupce spol. Amádeus
Seznámíme veřejnost s tím, co
bude kladné referendum pro
město Plzeň znamenat. Minimálně půjde o 260 milionů
korun, což jsou náklady vycházející z odhadované ceny
pozemků, na nichž chce investor stavět. Vyzvali
bychom investora, aby nám
je za ceny v místě a čase obvyklé prodal. To je jeden ze
způsobů, jak případné pozitivní
rozhodnutí referenda naplnit.
Není ale vůbec jisté, že by nám
Amádeus pozemky za tuto cenu
nechal. A je třeba také říci, že
rozpočet města s výdejem této
částky rozhodně nepočítá.

vedoucí odboru správních činností magistrátu Roman Matoušek

U D Á L O S TI N A P L ZEŇSKU

DANA VESELÁ

čtvrtek 8. listopadu 2012

Pokud bude referendum kladné,
je jasné, že se obchodní dům nepostaví. Město může přijmout
stavební uzávěru a chtít odkoupit pozemky společnosti
Amádeus. Pak by si mohlo
zregulovat územní plán a v
budoucnu by tam mohla být
městská zástavba tak, jak
navrhují architekti. Na prostor by mohla být vypsána architektonická soutěž. Pokud
Amádeus odmítne pozemky
prodat, může přijít s jiným návrhem, co tam postavit. Nákupní
centrum už by to být nemohlo a
s posuzováním nového projektu
by se začalo úplně od začátku.

Nebílovy – Zážitek ze sázení
stromů nabídne veřejnosti také letos Obecní úřad v Nebílovech. V sobotu proběhne výsadba třiceti lip srdčitých do
aleje směrem od obce k sousoší Nejsvětější Trojice. Půjde o šest let staré a tři až čtyři metry vysoké stromy.
„Získali jsme 30 tisíc korun
od odboru životního prostředí
Plzeňského kraje,“ sdělil starosta Nebílov Luboš Zelený.
Vzdálenost mezi jednotlivými stromy bude tři metry.
Součástí projektu je i ošetření
stávajících stromů v obci. U
rybníka stojí 60 až 70 let staré
stromy a u parkoviště pro zámek se tyčí 10 let staré lípy.
„Stromy už prošly usměrněním růstu. Štěpku použijeme

po výsadbě lip jako nastýlku,“
uvedl starosta s tím, že s pracemi pomůže pověřená firma.
Sraz dobrovolníků je v sobotu v 8 hodin u sousoší Nejsvětější Trojice.
Během loňska třicítka dobrovolníků stihla zkrášlit cestu
na Prusiny padesáti lipami.
Přežily všechny a letos už prošly ošetřením a usměrněním
růstu. „Na výsadbě se podíleli
místní i lidé z okolních vesnic,
zaměstnanci zámku, fary a zástupci z občanského sdružení
Ametyst,“ vyjmenoval Zelený.
Podle něj sázení stromků
má pokračovat i v následujících letech. „Chtěli bychom
ale zasadit ovocné stromy. Lokalit máme dost, například
cestu ke kapli svaté Barbory,“
míní starosta.

Natáčení se Srstkou klukům pokazila vykradená auta
MIROSLAVA TOLAROVÁ

Plzeň – Partička není jen čtveřice improvizátorů, kteří řádí
každé pondělí na televizní obrazovce, ale v Plzni i neformální označení pro ekologický kroužek vedený ochráncem přírody Karlem Makoněm. A teď tahle činnost zaujala Českou televizi, která s nimi v úterý přijela natočit příspěvek do pořadu Chcete mě.
Štáb v čele s moderátorem
Zdeňkem Srstkou se i s plzeňskou Partičkou vydal do přírodní rezervace Nový rybník
mezi Líněmi a Sulkovem. Bylo tu potřeba připravit hnízdní ostrůvek racků k vytažení z
vody a jeho zazimování.
„Přesněji řečeno jsme museli

z dřevěného plovoucího ostrůvku na barelech napytlovat
štěrk, který sloužil jako hnízdní podklad, a dostat celý ostrůvek na mělčinu ke břehu,“
vysvětluje šéf Záchranné stanice živočichů v Plzni Karel
Makoň. Barely nesoucí dřevěnou desku by totiž mohl
mráz a led poničit, proto je
nutné ostrůvek zazimovat na
souši a doprostřed plochy ho
vrátit až brzy zjara.
Ovšem to nebylo všechno,
co trojice kluků před kamerou
ukázala. Podle plánu také připevnili nové informační cedulky na ornitologické věži a
později předvedli své znalosti
už přímo v záchranné stanici.
„Milda Paisker skládal za podpory Honzála Poura a Romuly

PLZEŇSKÁ PARTIČKA točila s moderátorem Zdeňkem Srstkou v
úterý reportáž do pořadu Chcete mě? Foto: archiv DES OP

Floma odbornou zkoušku prvního stupně ze znalosti ptáků a
jejich zoologie,“ upřesnil Makoň.
A jak si kluci poradili s trémou z kamer? Úplně snadno,
žádnou totiž neměli. „Rozhovor s mistrem těžké váhy a
kaskadérem Zdeňkem Srstkou zvládali naprosto bravurně a opět perlili,“ chválí
kluky vedoucí ´partičkář´.
Školáci si navíc samotné filmování pochvalovali a dovolávali se delšího materiálu,
nejlépe seriálu nebo celovečerního filmu. Na něm by totiž
logicky strávili mimo školu ne
jeden den, ale třeba i týden nebo měsíc.
Příjemně strávený den ale
všem účastníkům pokazila

dopolední krádež. Neznámý
zloděj krátce před příjezdem
televizního štábu rozbil okénka u aut rodičů všech tří kluků, kteří je přivezli. Zmizela
nejen brašna s dalekohledem,
foťákem, sadou ornitologických kroužků, sítě, ale i osobní zavazadla s dětskými hračkami, plenami a jídlem pro několikaměsíčního Romanova
brášku. „Bezmoc nad tím, že se
zloději neštítí okrást i malé děti, je šílená,“ podotýká Makoň. Ten zároveň vyzývá občany, kteří by našli pohozené
ornitologické kroužky a zápisník, aby se ozvali.
Výsledek úterního natáčení bude ČT vysílat na druhém
programu v neděli 18. listopadu kolem 11. hodiny.

