ČESKÁ STRANA SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÁ
MÍSTNÍ ORGANIZACE – Úvaly

Ing. Josef Martinovský, Pražská 1357, 250 82 ÚVALY, josef.martinovsky@gmail.com,
předseda místního sdružení ODS
a
Mgr. Petr Borecký, Chelčického 1600, 250 82 ÚVALY, starosta@mestouvaly.cz
předseda spolku Otevřené Úvaly
Vážení předsedové koaličních partnerů,
dovoluji si vám oznámit, že MO ČSSD Úvaly včera rozhodla o výpovědi koaliční smlouvy
uzavřené zástupci spolku Otevřené Úvaly, místního sdružení ODS a MO ČSSD pro
volební období 2014 – 2018 dne 3.11.2014, a to s účinností ke dni následujícím, po dni
ve kterém se případně bude konat dohadovací jednání, nebo s účinností k 26.3.2017,
pokud v této lhůtě některý z vás nesvolá dohadovací řízení1.
MO ČSSD mne dále pověřila k tomu, abych vám sdělil důvody našeho kroku, které jsou
obsaženy v následujícím prohlášení:
MO ČSSD Úvaly se rozhodla ukončit koaliční spolupráci a dále se nepodílet na činnosti
současné Rady města Úvaly (dále jen „Rada“). ČSSD, jako menšinový partner, se již
druhé volební období podílí na rozvoji města Úvaly (dále jen „město“) společně s ODS a
spolkem Otevřené Úvaly. V průběhu této doby se však ukazuje, že činnost ČSSD je
programově neslučitelná s prioritami Otevřených Úval. Díky hlasům tohoto koaličního
partnera město přišlo o již schválené dotace na rekonstrukci a zateplení MŠ v Kollárově
ulici, o již schválené dotace na pořízení popelářského vozu a bio-popelnic, o již
schválené dotace na výstavbu Bendlovy in-line stezky a cyklostezky. Nelze též vyloučit,
že budeme muset vracet již poskytnuté dotace na oddychový areál na Vinici. Členové
Otevřených Úval dále svými hlasy zastavili projekt zřízení sběrného dvora, či odmítli
poskytnout zděnou halu v areálu v Riegrově ulici vážnému zájemci za účelem investice
do vybudování a provozu squashových kurtů. Otevřené Úvaly mají též rozhodující podíl
na zastavení procesu dokončení nového územního plánu města, který byl připravován
po celé dvě předcházející volební období. Otevřené Úvaly odmítají investici Povodí Labe
do suchého poldru, který by ochránil město před stoletou povodní. V tomto volebním
období se v rozporu s Programovým prohlášením v extravilánu neobnovila jediná alej.
Otevřené Úvaly bránily rekonstrukci koupaliště a naštěstí se přepočítaly, když
předpokládaly neplatnost referenda k této otázce. Díky nečinnosti města (není projekt,
není vybrán ani zhotovitel projektu, není zahájeno stavební řízení) se podstatně ztížila
cesta k získání předjednaných dotací na výstavbu nové svazkové ZŠ, stejně tak zřejmě
nebude v dohledné době budován dopravní terminál u nádraží, vodovodní řad „obchvat
Jiren“, nebudou odbahněny zbývající rybníky atd.. Pan starosta odmítá novou koncepci
telematiky a moderní urbanistický trend Smart City, jak vyplynul ze studie Partnerství
pro město Úvaly.
1

K tomu MO ČSSD konstatuje, že s ohledem na realizaci rozhodnutí MěÚ Úvaly, sp. zn. ŽPUR/16090/2016/Stoj ze dne 7.12.2016, má za
to, že vedení města dopředu jakýkoliv kompromis ve věci pokácení stromů na náměstí – tedy i dohodu v dohadovacím řízení – samo
vyloučilo.
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ČESKÁ STRANA SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÁ
MÍSTNÍ ORGANIZACE – Úvaly
Vedení města, vědomo si svých selhání zejména při odmítnutí dotací nebo
neschopnosti je zajistit, nutí koaliční partnery k podpoře dvěstěmilionového úvěru na
20 let, přičemž hodlá jeho podstatnou část utratit ještě v tomto volebním období a
znemožnit tak kofinancování budoucích projektů, na které je (poslední) šance zajistit
dotační peníze zejména v příštím volebním období. Neupíráme Radě města dílčí
úspěchy, zvláště pokud jde o rekonstrukci některých chodníků a silnic. Máme však
vážné pochybnosti o tom, zda vedení města postupuje s péčí řádného hospodáře.
Pověstnou poslední kapkou, která nás v konečném důsledku přesvědčila o vážných
programových neshodách, převažujících nad dílčími úspěchy města, bylo pokoutné
rozhodnutí o vykácení všech vzrostlých stromů na náměstí a následná realizace tohoto
barbarského kroku, ačkoliv stavební povolení rekonstrukce náměstí počítalo s jejich
zachováním a ačkoliv ze samotných dendrologických posudků, z kterých vedení města
vycházelo, krom jedné lípy, vyplývalo doporučení k alternativním pěstebním opatřením
namísto kácení. Vedení města navíc znemožnilo komukoliv účastnit se řízení o kácení a
předkládat další návrhy a posudky.
ČSSD v Úvalech proto nehodlá nést dále spoluodpovědnost za činnost Rady a vypovídá
koaliční smlouvu, přičemž zároveň prohlašuje, že je připravena se podílet na
případném sestavení nové Rady, v níž nebude hrát rozhodující úlohu spolek Otevřené
Úvaly.
Vážení předsedové,
rozcházíme se na bázi neshod v programových záležitostech s jednou z koaličních stran,
nikoliv na bázi osobních invencí, či z důvodů různých podezření z neetického či
nezákonného jednání. Programové neshody se stávají a není důvod, proč by tím měly
utrpět naše dosavadní přátelské osobní vztahy. Stále předpokládám, že je řada věcí,
které můžeme společně ve prospěch Úval udělat a na kterých se shodneme. Dovoluji si
proto navrhnout na místo dohadovacího řízení se sejít nad sklenkou dobrého vína a
pohovořit si zejména o možnosti záchrany usnesením vlády předschválených
mimořádných dotací na výstavbu svazkové ZŠ.
V Úvalech dne 22.3.2017
JUDr. Ing. Petr Petržílek, Ph.D.
předseda MO ČSSD Úvaly
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PS: MO ČSSD schválila otevřenou formu tohoto dopisu, proto jej zároveň zasílám redakční radě Života Úval s žádostí o jeho zveřejnění v nejbližším možném termínu, a to
elektronickou cestou na: zivotuval@seznam.cz.
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