160 podpisů pod petici
Na konci adventního času roku 2011 byla uzavřena možnost přiložit svůj podpis pod petici
Řešení pro Harrachov, jež byla stejnojmenným petičním výborem představena na veřejné
tiskové konferenci na hotelu Sklář dne 7.11.2011.
Celkem 160 podpisů souhlasilo s návrhy petičního výboru Řešení pro Harrachov, které ve
dvou bodech požadovaly přehodnocení negativních vztahů a vyjádření maximální důvěry
ze strany současného vedení města k advokátní kanceláři Mgr. Tomáše Vašíčka, která
zastupovala město Harrachov v kauze J.F. World Brokers v úspěšném dovolacím řízení
před Nejvyšším soudem, tak aby mohla pokračovat dále v této kauze dle jejího
doporučení, a to bezúplatně. Druhým bodem byl návrh na odstoupení starostky města vč.
Rady města Harrachova a vypsání mimořádných voleb do zastupitelstva města v nejkratší
zákonné lhůtě. Do doby vypsání mimořádných voleb do zastupitelstva města bylo
požadováno jmenování starosty, místostarosty a Rady města dle absolutních hlasů z voleb
do zastupitelstva města Harrachova v roce 2010. S tím, aby prioritou tohoto přechodného
vedení města bylo zejména zvolení odborné advokátní kanceláře, sepis a podání
odborného dovolání k Nejvyššímu soudu ČR, podání trestního oznámení na podezření ze
spáchání privatizačního trestného činu v souvislosti s privatizací Crystalex s.p. a osoby
s tím spojené, včetně podání podnětu k orgánům činným v trestním řízení k prověření
činnosti senátu Vrchního soudu při jeho dvojím rozhodování ve věci.
„Všichni, kteří přiložili svůj podpis pod tuto petici, se rozhodli zcela bez nátlaku a
svobodně. Za to jim náleží velký dík. Po skutečně nenávistné kampani ze strany některých
jedinců patřících do tábora příznivců současného vedení města, která se místy nesla
v duchu velmi dusivého ovzduší, jsme se rozhodli nezveřejňovat žádné ze jmen signatářů
této petice. Všechny podpisové archy jsou uloženy v trezoru“, sdělil zmocněnec petičního
výboru Řešení pro Harrachov Miroslav Michálek. Podle harrachovského zastupitele Tomáše
Ploce by podpisů pod tuto petici bylo jistě více, nebýt existence viditelného nátlaku
zástupců a příznivců nynější městské vládní koalice, který velmi účinně vnesl strach mezi
harrachovskou veřejnost. „Z vlastní zkušenosti potvrzuji, že nemálo místních lidí se právě
díky této atmosféře a možným hrozícím následkům k jejich osobě či blízkým rozhodlo tuto
petici nepodepsat, byť s jejími návrhy plně souhlasili“, dodal Tomáš Ploc.
Drtivou většinu podpisů tvořili občané Harrachova či lidé zde žijící a mající blízký vztah
k našemu městu.
S ohledem na to, že současná vládní koalice na radnici disponuje nadpoloviční většinou
hlasů v rámci zastupitelstva města, bude prosazení všech požadavků, díky aktuálním
negativním postojům ze strany koalice, této petice velice těžké. Jeden z bodů se však již
prakticky nyní realizuje. Jde o podání trestního oznámení na podezření ze spáchání
trestného činu při privatizaci státního podniku Crystalex. Podnět k tomuto dalo sedm
harrachovských zastupitelů a o jeho vypracování požádalo právníka Tomáše Vašíčka.

