Vážení zastupitelé,
nedokáži dnes říci, zda je to naposled, kdy vás obtěžuji, ale už nemohu
a nebudu jen tak přecházet mylné výroky některých představitelů našeho
města s cílem mě očernit, poškodit a veřejnosti i zastupitelům mě
představit jako nedůvěryhodnou osobu, která nemluví či nepíše pravdu. Je
to pro mě strašné zjištění jaké pomluvy politické vedení města nechá o
mně i Jutě šířit, aniž by se za nás postavilo a hledalo chybu u sebe.
Možná nejsme jediní, ale nepamatuji se kdo kdy více pro město udělal, od
převedení bytového domu se 40 byty zadarmo, po investice v nemocnici či
záchranu 6 letého gymnázia. To nemluvím zaměstnávání 1300 lidí ve Dvoře
i v době kdy TIBA skončila i v období velké ekonomické krize v letech
2008/09. Umíte si představit kolik dalších lidí je na JUTĚ závislých,
když spolupracujeme s 177 dvorskými firmami. Kdybych byl politik či měl
politické ambice tak snad bych negativním reakcím na moji osobu i
rozuměl, ale politik nejsem. O politickou moc neusiluji, jen o to, aby
se nám v našem městě žilo lépe.
Na zastupitelstvu 6.9. byla panem Krýzou řečena věta : "dostali jsme
nepravdivý dopis pana Hlavatého...." Trvám na tom, že dopis byl ve všech
směrech pravdivý a že výklad pro vás všechny od ing. Kříže byl
zavádějící.
V prvním odstavci mého dopisu ze dne 05. 09. 2018 na vás uvádím "
...žádné oznámení o zahájení územního řízení o výstavbě továrny dosud
nebylo zveřejněno." Trvám na tom, že tato věta je pravdivá a určitě ji
může potvrdit stavební úřad. To že KARSIT podal žádost o sloučené řízení
na továrnu již v prosinci loňského roku tato věta nevylučuje. Stavební
úřad zveřejní zahájení řízení o výstavbě továrny teprve až bude mít
všechny podklady zpracovány a to dosud není.
Dále bylo diskutována a rozporována moje věta " ...přístupová cesta do
průmyslové zóny bude pouhých 6 m od obytného domu pana Bartoše s
nepravdivým tvrzením, že je to tak v územním plánu". Územní plán neřešil
a ani neřeší přístupovou cestu do průmyslové zóny, ano je to tak,
prosím, podívejte se na něj. V platném územním plánu všichni vidíme
prostor pro kruhovou křižovatku a její napojení na ul. Hradeckou právě v
této vzdálenosti, tedy žádné napojení do zóny. V původně představené
studii továrny byla přístupová cesta zakreslena tak, jak popisuji a
zdůvodněna územním plánem, přitom v samém začátku projektování nebyl
vůbec žádný problém umístit cestu jinam a to co se v poslední době
odehrávalo by se nedělo. Pokud by Juta do celého procesu nezasáhla,
zůstala by cesta 6 m od domu pana Baroše. Nedávno nabylo právní moci
územní rozhodnutí na cestu ve vzdálenosti cca 100 m, ale bez jakékoliv
ochrany sousedních nemovitostí - protihluková stěna, valy či zákazu

vjezdu vozidel nad 3,5 t - vedena navíc ještě přes přírodní plochu,
která má sloužit především jako biokoridor. Již toto je na hranici
přípustnosti pro tuto plochu stanovenou v územním plánu. Nebo snad i za
ní. Účelová cesta je sice přípustná přes tuto přírodní plochu, ale je
nepřípustná jde-li o účelovou komunikaci ve veřejném zájmu. Na místě je
přezkoumání. To je současná realita. Prostě fakta. V souvislosti s
informacemi o přístupové cestě v návaznosti na okolí, bych vás rád
požádal o pomoc a spolupráci, protože obyvatele sousedních nemovitostí v
tom nemůžeme nechat.
Co se týká mé besedy 10.9., na kterou jsem vás pozval, tak podotýkám, že
jsem se pro ni rozhodl z důvodů, abych mohl sdělil veřejnosti své
postoje a kroky, které jsem v této záležitosti učinil.
S pozdravem
Jiří Hlavatý

