Reakce na Vaši odpověď v NN 7/2017.
Vážený pane starosto,
velmi Vám děkuji za rychlou a vyčerpávající odpověď a musím konstatovat, že i přes fakt, že Nepomucké noviny jsou
vydávány měsíčně, byla Vaše odpověď na můj otevřený dopis nejrychlejší za celou dobu naší vzájemné
korespondence.
Namítáte, že o dohodě s minulou radou města v čele se starostou panem Kovářem nic nevíte, a tedy ji nemůžete
komentovat. Škoda, že jste se obdobným způsobem nevyjádřil na RMN dne 12. 5. 2015, na kterou jsem byl pozván
v jiné věci. Na této radě jsem, krom jiného, vznesl dotaz, zda dohoda, kterou jsme učinili s minulým vedením města,
je platná a bude z Vaší strany dodržena. Tajemník pan Ing. Netušil, který byl na této radě přítomen, tuto dohodu
potvrdil. RMN pak jednomyslně dohodu potvrdila. Toho dne byla RMN v plném počtu, tedy všech 5 radních bylo
s touto skutečností seznámeno. Mimo to z tohoto dne existuje mnoho záznamů, které mohou potvrdit tato fakta.
Např. audio záznam, který Vy jako starosta pořizujete, či jeho plný přepis. Popřípadě mohu poskytnout své záznamy,
které si při podobných jednání pořizuji. Je zarážející, že nyní veřejně prohlásíte, že o dohodě, která byla uzavřena
v roce 2013, nic nevíte. Pokud jste měl o dohodě pochybnosti, proč jste se neobrátil na bývalé členy rady, kteří jsou
mimochodem ve větší části dnešními řadovými zastupiteli města? Proč toto řešíme po dvou letech?
Jak dobře uvádíte RMN nemá kompetence k uzavírání podobných smluv. To opravdu může pouze zastupitelstvo jako
základní orgán obce, ale rada města předkládá zastupitelstvu své návrhy ke schválení. Tedy rada města v těchto
záležitostech plní funkci iniciativní. Pokud jste tuto dohodu nikdy nechtěli dodržet, pak jste nás uvedli v omyl a na
základě toho byla stavba kruhové křižovatky prováděna jinak, než v případě, že by RMN platnost dohody nepotvrdila.
Společnosti SKY Trade tím vznikla nemalá škoda, kterou budeme po městu vymáhat, a to i případnou soudní cestou.
Existuje mnoho záznamů a zápisů našich intervencí v rámci realizace stavby kruhové křižovatky, které byly převážně
z Vaší strany, pane starosto, ignorovány. Jako dokreslení celé situace slouží i současný stav stavby, který i rok po
kolaudaci je plný nedodělků a vad. Seznam některých nedodělků jsem Vám zaslal v naší žádosti dne 13.12.2016. Jsme
připraveni veškeré naše žádosti včetně Vašich odpovědí zveřejnit, abychom napomohli občanům, na které jste se ve
Vaší odpovědi několikrát obrátil, udělat si o našem sporu jasný obrázek. Jak vidíte, nejde jen o nedodržení dohody
ohledně směny, ale i o dořešení výše uvedených a Vám dobře známých problémů.
Nyní k důvodům vlastní směny pozemků, které požadujeme. Níže jsem vložil náhled pozemků, které jste díky své
barvičkové hře, upravil k vlastním potřebám, aby vznikl dojem, že jsme se zbláznili a chceme přístupovou cestu komunikaci, která je shodou náhod vyznačená žlutě, stejnou barvou jako námi požadované pozemky. Proto jsem si
dovolil obrázek upravit a námi požadované pozemky vyznačit jinou barvou - červenou. Doufáme, že redakce nám
přiložené obrázky vytiskne barevně, tak jako Vám v minulém čísle Nepomuckých novin, abychom vyrovnali nastolený
hendikep. Dále přikládáme fotografie, které ukazují současný stav požadovaných pozemků, které jak uvádíte „ jsou
nerušeně využívané“ jako přístupová cesta sousedními vlastníky.
A proč tedy tyto pozemky požadujeme? Dobrá otázka, na kterou jste se mě, pane starosto nezeptal. Odpověď, proč
požadujeme právě tento pozemek, je jednoduchá. Požadovaný pozemek č. 1091 ve zjednodušené evidenci v kú
Klášter je součástí několika pozemků, na kterých leží zanedbané a neudržované malé fotbalové hřiště. Hřiště, které
má dlouholetou historii. Hřiště či to co z něj zbylo, na které chodili mnozí z nás v rámci tělocviku na základní škole.
Letecký snímek včetně vyznačených hranic všech dotčených pozemků je přiložen pod tímto textem. Naším záměrem
je toto hřiště zrevitalizovat a přidružit ho k již fungujícímu dětskému hřišti na Daníčkách, které je koncipováno jako
klidová zóna zaměřená spíše na malé děti. Dětské hřiště jsme úspěšně zrevitalizovali a uvedli do provozu v roce 2013
a od této doby jej sami udržujeme. Díky tomu nás to s dětským hřištěm více spojuje a více si ho vážíme. Ve stejném
duchu bychom chtěli provozovat i malé fotbalové hřiště, které bude zaměřeno na sportovní vyžití starších dětí.
S panem Průchou, kterého jste ve Vaší odpovědi bezdůvodně vtáhl do „našeho sporu“, jsem na toto téma hovořil a
dle jeho slov Město Nepomuk s ním začátkem tohoto roku vstoupilo do jednání ohledně směny či odprodeje
pozemků v této lokalitě. Nerozumím tedy Vaší argumentaci.
Na závěr vyvstává otázka - necháme tedy fotbalové hřiště dál smutně koukat na fungující dětské hřiště na Daníčkách
či najdeme společnou cestu jak fotbalové hřiště znovu zaplnit dětmi a dát mu znovu smysl?
S pozdravem

za společnost SKY Trade s.r.o., Miloslav Kubík

Upravená mapa z minulého čísla NN –
žlutě komunikace, červeně požadované pozemky.

Náhled na požadovaný pozemek s leteckým snímkem.

Pohled na požadovaný pozemek. Jedná se o stráň
– v mapě označeno červěně - levá část.

Pohled z komunikace 1542 na požadovaný pozemek–
mimo stávající kapličky – spodní část pozemku 1091.

