
Proslov

Ing. Ladislavy Kryžové

zástupkyně nevládní organizace 

Human Rights Defense z.s.

 na 20. zasedání zastupitelstva 

dne 14. prosince 2016

 v Chlumci nad Cidlinou, Česká republika

Vážený pane starosto, 

vážení zastupitelé,

jsem zástupce nevládní organizace Human Rights Defense a skupina občanů

nás požádala o pomoc.

Proto občané žádají vysvětlení bodu č. 11A, dnešního jednání zastupitelstva-

úprava trasy-jižní část přeložky silnice II/327.

V meritu věci občané především zajímá - jestli již proběhlo jednání s 

vlastníky pozemku nebo upřesnění termínu těchto jednání.



K vnitrostátní úpravě vlastnictví -

Podle zákona č. 128/2000 Sb. O obcích § 69 odst. 2  má  každý jednotlivý

zastupitel  povinnost  ze  zákona  vykonávat  svoji  funkci svědomitě  v

zájmu města  a  jejích  občanů  a  řídit  se  Ústavou  a  zákony  České

republiky, nikoli zájmy např. investora.

Podle Ústavy ČR -  Stanoví-li český právní řád něco jiného, použije se

mezinárodní  smlouva,  což  znamená,  že  vlastnictví  má  přednostní

ochranu.

K mezinárodní úpravě vlastnictví -

Mezinárodní instituce jako Rada Evropy,  Organizace spojených národů a

Evropská unie  stanovují, že nikdo nesmí být zbaven svého majetku.

K pojmu veřejný zájem -

Veřejným zájmem je především ochrana lidských práv.

Což znamená, že veřejným zájmem je ochrana vlastnictví,

 nikoli jeho zbavování nebo omezování.



K poučení zastupitelů-

Podle  §  5  odst.  1  zákona  č.  89/2012  Sb.,  kdo  se  veřejně  přihlásí  k

odbornému výkonu jako příslušník určitého povolání-tedy i jako zastupitel 

dává tím najevo, že je schopen jednat se znalostí, která je s tímto spojena. 

Jedná-li bez této odborné péče, jde to k jeho tíži.

Což znamená, že pokud Město  od výše uvedeného záměru neustoupí 

a občané budou nuceni se vymáhat svoje práva právními prostředky

- v čemž jako nevládní organizace občanům maximálně pomůžeme-

ponesou konkrétní zastupitelé odpovědnost ze zákona.

Odpovědnost se bude týkat povinnosti  placení tzv.  regresní úhrady podle

zákona 89/2012 Sb. A 82/98 Sb.

Dále účastí na vnitrostátním a mezinárodním  řízení, s tím, že  konkrétní

zastupitelé  budou  na  základě  pravidla  rovnosti  jednat  v  sídlech

mezinárodních institucí např. ve Štrasburku, finanční náklady na cestovné a

ubytování  si budou hradit ze svého a budou jednat v jednacích jazycích

těchto institucí např. v angličtině nebo francouzštině. 

Pokud by náhodou konkrétní zastupitel zjistil, že jsou absolutně neschopný

v  jednání  s  mezinárodní  institucí  v  cizím  jazyku,  bude  vyhlášena

jednostranná deklarace, ve prospěch poškozeného.



Tyto sankce se budou týkat pouze zastupitelů, kteří budou hlasovat pro

záměr. 

Zastupitelé,  kteří  budou  proti,  zdrží  se  v  hlasování  nebo  nebudou

přítomni, tyto sankce neponesou.

Na závěr občané žádají podle čl. 9 Jednacího řádu zastupitelstva, 

o prošetření a písemné vyrozumění a odložení hlasování 

a zaznamenání do protokolu.


