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SPOLEČNĚ
DUBEN 2013

v rukou právě držíte první číslo občasníku 
Společně, který byl k dispozici na nefor-
málním setkání s občany v pátek 5. dubna 
v BaseCampu.

Tímto plátkem chceme nejen informovat 
o aktuálních záležitostech, ale také před-
stavovat naše postoje k dlouhodobým 
tématům a problémům města. Věřím, že 
Vás vybrané články zaujmou.

Společně pro Přerov zajímají Vaše názo-
ry, postřehy, potřeby i nápady. Nebojte 
se kohokoli zeptat na místo a čas další-
ho konání našich pravidelných schůzek, 
rádi Vás uvidíme mezi námi. Dveře jsou 
otevřené!

Zajímavé čtení přeje Jan Horký,
editor čísla

www.spolecneproprerov.cz

Dluh města k 1.1.2013 činil

360 253 000 Kč
Ptejte se, kdo takto zadlužil město!

Společně pro Přerov dlohodobě vystupuje proti plýtvání městskými penězi. Chce-
me-li zastavit narůstající zadlužení města, spravovat město řádně a ku prospěchu 
všem občanům, nikoli jen několika vybraným rodinám, bez Vaší podpory to nepůjde. 
Sledujte, informujte se a budete mít jasno.

Posílit vliv občanů na rozhodování o městě.

Je tomu více než dva roky, co se konaly ko-
munální volby. Více než 29 měsíců, více než 
111 týdnů. Nastala v Přerově změna? Zlep-
šilo se něco? Jaké může být naše ohlédnutí 
za polovinou volebního období?

Když byl do čela města v listopadu 2010 
zvolen staronový „primasenátor“, mohl 
už tušit, že bude brzy poté trestně stíhán 
pro trestný čin zneužití pravomoci úřed-
ní osoby a sjednání výhody ve veřejné 
zakázce? A nejen on, stíháni jsou i další 
radní: Kulíšek, Čermák, Zatloukal. Co na 
tom, že barva jejich krve není vždy oran-
žová! Vždyť tady jsme všichni bratři...

Jsou mnohé věci, které město může 
ovlivnit jen těžko, jistě. Ale jsou věci, kde 
Společně pro Přerov dlouhodobě usiluje 
o zlepšení ku prospěchu všem Přerova-
nům. Jsme třeba pro snížení dluhu města 
Přerova. Věděli jste například, že město 
doposud utratilo téměř 20 milionů za 
nepodložený projekt Regionálního letiště 
Přerov?

Může vývoj počtu obyvatel souviset s kva-
litou života ve městě? Jsme přesvědčeni, 
že ano!

Jaksi to jde s tím Přerovem z kopce Komunální duben 2013
Po Út St Čt Pá So Ne

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30

3.4.2013 
 17:00 - Zasedání OV Žeravice
5.4.2013 
 18:00 - Neformální setkání Společně pro  
   Přerov s občany
8.4.2013 
 19:00 - Zasedání OV Kozlovice
9.4.2013 
 17:30 - Zasedání OV Předmostí 
 18:45 - Zasedání OV Popovice
10.4.2013, 
 8:00 - 59. schůze Rady města
11.4.2013 
 18:00 - Kulatý stůl Další vývoj školství  
   v Předmostí
15.4.2013  
 13:00 - 17. zasedání zastupitelstva 
 Zasedání OV Henčlov
23.4.2013 
 17:00 - Zasedání OV Penčice
24.4.2013 
 Zasedání OV Újezdec 
 17:30 - Zasedání OV Vinary
26.4.2013 
 10:00 - zastupilestvo Olomouckého kraje
29.4.2013 
 17:00 - Zasedání OV Dluhonice

Vývoj počtu obyvatel v Přerově 1990-2012

Milí čtenáři,



Ad absurdum: 
M. Kodytková

Pro dubio in reo je právní zásada, která 
stanovuje povinnost soudu rozhodovat 
ve prospěch obžalovaného, pokud o jeho 
vině existují pochybnosti, které nelze od-
stranit. Citovanou zásadu velice svérázně 
používá státní zástupkyně Marie Kodytko-
vá v případu J. Lajtoch a spol. Základním 
posláním veřejného žalobce je žalovat, 
obhájce hájit a soudu spravedlivě soudit. 
A právě spravedlivého soudce nechce 
státní zástupkyně obviněným dopřát: 
„Po letech zkušeností dokážu přesně rozlišit 
jaké jednání je a jaké jednání není trestným 
činem.“ Pro tyto „zkušenosti“ odebrala zá-
ležitost primátora před časem vsetínské-
mu státnímu zástupci, aby ji rozhodovala 
po „svém“.

Právo je ve své podstatě argumentativní 
disciplína a vždy se výsledku, tedy zda 

byl nebo nebyl spáchán trestný čin, lze 
dobrat jen racionální argumentací, mimo 
jiné, prostřednictvím tzv. procesní zásady 
volného hodnocení důkazů. Není tedy 
věcí „letité zkušenosti,“ ale výsledkem 
uvědomělých kroků a postupů, kterým 
říkáme výklad a použití práva. V tomto 
případě ustanovení trestního kodexu 
na konkrétní skutkový stav městských 
veřejných zakázek, o nichž víme své a to 
nemusíme znát obsah trestního spisu.

Nestandardnost myšlení, jednání a roz-
hodování státní zástupkyně podtrhuje 
její vyjádření: „Nadřízený tento můj postup 
neschválil, dal mi pokyn k podání obžaloby, 
kterou jsem s odůvodněním, že je nezákon-
ný, odmítla podat.“

Právní argumentace může mít různou 
formu a slovní intenzitu, musí být ale vždy 
výsledkem postupů na základní logické 
úrovni: jednak o pravdivosti skutkových 

tvrzení a jednak o právním posouzení 
trestně právní záležitosti.

Veřejnost má pak oprávněné pochybnos-
ti, v případě pana Jiřího Lajtocha a spol., 
o erudici rozhodování veřejné žalobkyně. 
Čeho je vlastně výsledkem její rozhodnutí, 
když tvrdí: „Ano skutky se staly, ale jejich 
intenzita je tak nízká, že je nelze kvalifikovat 
jako trestné činy, ale pouze jako správní de-
likty.” Zda byl nebo nebyl spáchán trestný 
čin přísluší hodnotit výlučně soudu. Výrok 
vinen či nevinen patří do svrchované 
pravomoci nezávislého soudu a ne do 
pravomoci „zkušené“ státní zástupkyně.

Můžeme mít pro takové chování veřejné-
ho žalobce věcné vysvětlení?! Myslím, že 
ano ,neboť to, čeho jsme svědky měsíce 
a měsíce, je řízený právní second hand.

Vladimír Puchalský 
zastupitel Společně pro Přerov

Zatím jsme nezvládli
Narovnání nájemních vztahů  þ
k městským nemovitostem (např. 
směšně nízké nájmy Vysoké školy 
logistiky nebo Vyšší odborná škola 
živnostenská)
Otevřený přístup k veřejnému pro- þ
storu: architektonické a urbanis-
tické soutěže (knihovna, radnice, 
rozvojová území)
Zákaz provozování výherních auto- þ
matů na území města a jeho míst-
ních částí
Vyhlášení soutěže „Rozkvetlé město“ þ
Odvolání trestně stíhaného primá- þ
tora

Usilujeme o
Vznik „malých“ zastupitelstev v míst- þ
ních částech s vlastním starostou. 
Plný respekt místních částí, zejména 
z hlediska plné ekonomické samo-
statnosti. Podíl místních částí na 
rozpočtovém krajíci města má být 
takový, že se budou samostatně 
rozvíjet a ne samostatně přežívat.
Vstup všech stran do rady města,  þ
orgánů zastupitelstva a orgánů rady 
na základě poměrného zastoupení 
(tedy výsledků voleb
Posílení vliv občanů na rozhodování  þ
věcí veřejných. Napříště ne: „takhle 
jsme to rozhodli,“ ale „jak byste si 
to přáli?“

Zvládli jsme
Oživení města městskými trhy (tržní  þ
řád iniciovaný Společně pro Přerov 
umožnil trhy na náměstí a zvýšil 
o 80% počet trhovců)
Podporujeme cyklodopravu. Na  þ
nátlak SpP byla zřízena pracovní 
cykloskupina a ustanoven cyklo-
koordinátor.
Docíli jsme zahrnutí železničních za- þ
stávek v Předmostí a v Dluhonicích 
a cyklopodjezdu z/na Předmostí do 
studií MD
Prosadili jsme přímé přenosy z jed- þ
nání zastupitelstva, zveřejňování 
zápisů z jednání na webu aj.
Prosadili jsme vyhlášení referenda  þ
o spalovně.

Městské trhy se mohou nyní konat i na náměstí TGM. A opravdu oživují město! Záběr ze stejného dne ráno a odpoledne.
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Analýzy a data: Teplo Přerov a.s.

Zdražení je takřka každoročím přivítáním do nového roku. Podívejme se, jak se vyvíjely 
ceny tepla od městské firmy Teplo Přerov a.s. v posledních letech a jak spolu s tím 
stoupaly odměny (a počet!) členů statututárních orgánů společnosti. Nejen vybraní 
koaliční zastupitelé tak zřejmě výměnou za svou loajalitu jistě přivítají pravidelnou 
odměnu.

Zpracoval Jan Horký 
Společně pro Přerov

Představenstvo
Mgr. Josef Kulíšek (ODS)  þ
Ing. Jiří Lajtoch (ČSSD) þ
Ing. Tomáš Dostal (KDU-ČSL) þ
Čestmír Hlavinka (ČSSD) þ
Mgr. Lenka Ticháčková (TOP09) þ
Mgr. Šárka Krákorová-Pajůrková (ČSSD) þ
Bc. Václav Zatloukal (ČSSD) þ

Dozorčí rada
Ludmila Tomaníková (KSČM) þ
Jan Jüttner (TOP09) þ
Karel Čech þ
Ing. arch. Vladimír Petroš (ČSSD) þ
Ing. Otakar Smejkal (ČSSD) þ
Ing. Jaroslav Čermák (ODS) þ
Petr Laga (KSČM) þ
Milan Jurečka þ
Henrich Vražba þ

Spalovna a knihovna

Ne, nevěřím, že přerovská dvojčata, ČSSD 
a ODS, s cílem zajistit dostatek paliva pro 
spalovnu nabídnou knižní fondy přerov-
ské knihovny! A jeden horký brambor 
bude vyřešen. K čemu pak knihovnu a ješ-
tě pronajatou? Je to nadsázka a myslím, 
že čtenář jí bez potíží rozumí. Spalovna, 
která nebude mít do budoucna zajištěn 
dostatek paliva, odpadu, jeho množství 
stagnuje či klesá také v Olomouckém kra-
ji, je, spolu s knihovou, více než horkým 
bramborem přerovské vládnoucí garni-
tury. Možná spíše hořkou pilulkou. Přes-
něji, logickým důsledkem dlouhodobé 
neschopnosti přerovských politiků řešit 

městské problémy vlastními silami a pro-
středky. Podobnost není čistě náhodná. 
Integrovaný systém nakládání s odpady 
v Přerově nebude řešit Přerov, ale Olo-
moucký kraj prostřednictvím ZEVO, jako 
jedinou možnost, a v Přerově. Copak ne-
jsme schopni v Přerově vymyslet takový 
systém snižování komunálního odpadu 
na hlavu, abychom produkovali napří-
klad jako v Hustopečích nad Bečvou pod 
100 kg/os, přičemž v Olomouckém kraji 
je to průměrně 3x tolik? Nebo dohodnout 
s městy a obcemi okresu vlastní integro-
vaný systém nakládání s odpady? Vždyť 
studie proveditelnosti není nic jiného, než 
objednávka na jeden výsledek: Spalovna 
v Přerově. A Dalkia a.s. si mne ruce, měla 
modernizovat, bude - ale z dotací! Tako-
výto prvoplán leze z obsahu studie jako 
sláma z bot.

A navíc, spalovaní jako jediný cíl je v roz-
poru s evropským právem hierarchie 
nakládání s odpady.

Městskou knihovnu nebude řešit měs-
to, ale Aspana a.s., neboť má v Přerově 
prázdnou budovu a potřebuje ji vyplnit 
za 7,5 mil. ročního nájmu z městských 
peněz. Opravdu nejsme schopní rekon-
struovat např. Chemoprojekt na knihovnu 
a nevymlouvat se na nedostatek peněz? 
Vybudovat tak důstojný objekt vzděla-
nosti, studia a setkávání? Názor, že rozlo-
žíme plnění formou nájmu do 10-15 let je 
krátkodobý, nepřijatelný, ale především 
nehospodárný. Stačí počítat.

Rozvoj města se podle mého názoru za-
drhává na chápání politického systému 
řízení města pouze prostřednictvím ČSSD 
a ODS, který je zjevně vyprahlý, bez vize, 
bez využití širší politické a občanské dis-
kuze.

Zcela legitimní kritika špatného řízení 
městských záležitostí je koalicí chápána 
jako „křik neschopných, kteří nic nedo-
kázali,“ kteří jsou trvale stavěni většinou 
třiadvaceti mandátů mimo hru. Ano, i to 
je demokracie. Plíživý proces privatizace 
přináší informace a zřejmě i materiální 
efekt jen úzké skupině lidí. Postupně se 
struktury a procesy v Přerově stávají ne-
kontrolovatelnými, veřejnost nemá právo 
vědět proč se např. zdražuje vodné, jak 
efektivně hospodaří Technické služby, zda 
uzavřená dohoda mezi Teplem Přerov a.s. 
a Dalkií Ostrava a.s. je opravdu výhodná 
pro odběratele tepla, či není kartelovou 
dohodou o ceně a trhu.

Východiska z této nouze? Myslím, že pro 
nejbližší budoucnost jsou jednoduchá. 
Posílit vliv občanů na rozhodování věcí 
veřejných. Využit místního referenda ne-
jen k občanskému rozhodnutí o umís-
tění spalovny, ale také např. o umístění 
knihovny, když koalice není schopna přijít 
s nezpochybnitelným a jednoznačným 
návrhem a opozice zastává názor zcela 
jasný.

Vladimír Puchalský,  
zastupitel Společně pro Přerov
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Doprava v Přerově očima 
silničáře
Díl první: jak najít správný přístup 
k řešení

O dopravě v Přerově toho bylo mnoho 
napsáno a mnoho řečeno. Problematiku 
sleduji se zájmem od devadesátých let 
minulého století, což je přibližně 20 let. 
Za tuto dobu se stala doprava (respektive 
dopravní stavitelství) nejdříve předmě-
tem mých studií a poté i profesí.

Měl jsem možnost sledovat během této 
doby vývoj v jiných městech u nás i v za-
hraničí, přístup úřadů i městských samo-
správ, viděl jsem příklady odstrašující 
i příklady hodné následování.

Nejzásadnějším faktem je však to, že se 
změnily nejenom věci dílčí (např. legisla-
tiva nebo technické parametry), ale mění 
se minimálně celoevropsky pohled na 
celý obor jako celek. Společenské zadání, 
které dostává projektant v roce 2013, je už 
v zásadě jiné než zadání, které dostával 
před dvaceti lety. V čem nastala ta zásadní 
změna?

Před dvaceti lety byl vnímaný automo-
bil jako nositel pokroku. Bohatá vesnice 
nebo bohaté město se poznalo podle 
toho, že tam měl každý automobil. Čím 
větší bohatství, tím víc automobilů. A pro-
tože každý měl mít právo si své bohatství 
do sytosti užít, tak bylo potřeba postavit 
hodně silnic a ještě víc parkovišť, aby nám 
náhodou to bohatství neuteklo někam, 
kde jsou agilnější asfaltéři...

Důsledky této politiky jsou dnes zřej-
mé – automobil dávno není symbolem 
bohatství. Co všechno jím kdysi bylo: 
splachovací záchod, barevná televize, 
mobilní telefon! Automobil je běžným 
prostředkem dopravy, většinou nadužíva-
ným, tedy je užívaný častěji, než by bylo 
vhodné. Důsledky cítíme denně všichni, 
a to v té míře, kdy „dopravu“ ve městě chá-
peme jako jeden z největších problémů.

Dopravní, stavební inženýr či urbanista, 
dostává-li zadání od rozumného politi-
ka (bez toho to nejde), neřeší problém, 
jak a kde navrhnout víc silnic pro ještě 
větší  provoz. Dnes je zásadním zadáním 
tvořit město pro život lidí, ne pro jízdu 
a parkování automobilů. Potvrzeným 
faktem je, že člověk využívá to, co se mu 
nabízí. Nabízí-li se lidem pohodlná jízda 
autem, tak budou jezdit (ne)pohodlně 
autem (protože abychom mohli jezdit 
autem v Přerově všichni pohodlně, potom 
bychom museli město zbořit a postavit 
znovu). Nabízí-li se lidem kvalitní a bez-
pečná síť chodníků a cyklostezek, potom 
budou v daleko větší míře používat pěší 
a cyklistickou dopravu. Doplníme-li tuto 
síť kvalitní 

sítí dostupné veřejné hromadné dopravy, 
potom nabídneme alternativu pro všech-
ny, kteří z různých důvodů pěšky nebo na 

kole nechtějí nebo nemůžou.

Obrovská nespokojenost občanů se sta-
vem „dopravy“ ve městě je nespokojenos-
tí nad tím, jak město neumí či nechce vy-
tvořit podmínky pro zdravou, udržitelnou 
a ekologickou dopravu. Klíčem k pocho-
pení této situace je stav, kdy čelní muži 
přerovské radnice vnímají město z per-
spektivy volantu svých vozidel, přičemž 
pochopení problémů chodců, cyklistů, 
uživatelů MHD nebo obyvatel exponova-
ných ulic je jim zjevně nejenom vzdálené, 
ale pravděpodobně i zcela lhostejné.

V následujících číslech našeho občasníku 
se chci věnovat podrobněji jednotlivým 
oblastem dopravy v Přerově. Je třeba zdů-
raznit, že náš návrh řešení se diametrálně 
liší od toho, co voličům nabízí strany vlád-
noucí koalice. Stávající dopravní politika 
města, prezentovaná „známými tvářemi“ 
z přerovské radnice, měla 20 let času na 
to aby dokázala, že svým přístupem nic 
neřeší a je fakticky ve slepé uličce. Je na 
čase dát šanci těm kteří chápou, že víc než 
20 let se vývoj ubírá jiným směrem.

Ing. Tomáš Tužín 
Strana zelených Přerov

Podrobnosti sledujte v našem občas-
níku a také na internetových stránkách 
http://www.spolecneproprerov.cz
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Máte vlastní názor? Kontaktuje nás! Přidejte se! 
http://www.spolecneproprerov.cz, nebo nás navštivte na jedné z pravidelných schůzek. 
Máte facebook? Přidejte si nás: http://www.facebook.com/spolecneproprerov 
Zasílání newsletteru můžete objednat na e-mailu: newsletter@spolecneproprerov.cz

Společně pro Přerov je nejen proti nesmyslnému plýtvání, ale má i představu, jak Pře-
rov rozvíjet k dobrému životu. Přijďte si o tom popovídat na další neformální setkání, 
tentokrát na podzim 2013.

Politika s nadhledem


