Z cizího krev neteče, aneb zbouraná sklenička
Zbourat jen tak něco co mi nepatří, zvlášť když to ještě z větší části stojí na cizím pozemku. Na
většině míst v civilizovaném světě věc prakticky vyloučená. Ne však v Harrachově. Zde místní
radnice totiž jeden takový kousek před nedávnem zcela v poklidu provedla.
Ještě do počátku letních prázdnin dlouhou řádku stávala na podstavci před bývalým muzeem skla
(dnešního Jim Beam baru) plechová maketa velké skleničky na zděném podstavci. Ovšem do doby
než dotčený podstavec spolu se skleničkou z popudu současného radničního vedení začala sbíječkou
likvidovat městská údržba. Co na tom, že jde o soukromý majetek a navíc z větší části na cizím
pozemku. Jen pro upřesnění: tento poutač se nachází z většinové části na pozemku č.1028/108 jehož
vlastníkem je pan Vladislav Větrovec se svoji manželkou. Ten je postupem města Harrachova, mírně
řečeno, šokován. Navíc informaci o zbourání letitého poutače získal až od portálu Váš Harrachov a tak
nám na oplátku posléze učinil následující prohlášení. „Podstavec s kovovou maketou skleničky je
v mém vlastnictví a taktéž i jeho většinové parcelní umístění. O tom, že došlo k jeho zbourání, jsem
nebyl ze strany harrachovské radnice vůbec informován. Pokusil jsem se telefonicky spojit
s místostarostou Oldřichem Jakubcem, ten mi nejdříve telefon nezvedl a na druhý pokus již ho měl
zcela vypnutý. Posléze se mi podařilo kontaktovat majetkového referenta radnice pana Dvořáčka, ale
ten mě však stejně odkázal na pana místostarostu, s tím že to bylo jeho rozhodnutí. Celou záležitost
považuji za naprosto skandální, a protože jde o bezprecedentní zásah do soukromého vlastnictví,
podniknu v tomto patřičné právní kroky. Navíc nedávno jsem chtěl tento poutač věnovat Novému
Boru, protože historicky náleží ke značce Crystalex, to již nebude možné. Bohužel nejde o první
kontroverzní krok města na tomto pozemku. Již několik let tu tiše trpím se mnou neprojednanou
stavbu chodníku, navíc v mém vlastnictví je podstatná část parcely, nad níž stojí odbočka z průtahu
města na Klondajk“, uzavřel své prohlášení Větrovec a dodal, že se již delší dobu v majetkové
záležitosti chodníku a komunikace snaží písemně i verbálně komunikovat s radnicí, ovšem z její strany
není žádná odezva.
Následný vývoj v tomto případu budeme pečlivě sledovat a informovat vás o tom.
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Záběr na poutač (mezi lampami) před zbouráním a níže po něm…

