Dobrý den
Posílám otázky do pořadu Reportéři ČT pro pana starostu:
Proč byl schválen územní plán bez větší diskuze o připomínkách občanů?
Proč jsou v územním plánu sporné pozemky určeny jako stavení (pozemky firmy Altsteadter
a p. Pelty) a naopak pozemky, které jsou uvinitř obce jsou určeny jako zeleň (např. pozemky
p. Šocha a p.Pechanové)?
Proč zastupitelstvo odmítlo vyhlásit referendum?
Máte nějaký právní podklad pro nominování paní Kalivodové do zastupitelstva - je členkou
ODS a mandát ODS nepatří?
Vyhlásíte v obci předčasné volby?
Jak hodnotíte sponzorskou smlouvu na výstavbu kanalizace. Je podle vás závazek bývalého
starosty pro zastupitelstvo závazný?
Prosím o zaslání odpovědí do pátečního poledne
Děkuji
Jana Neumannová
Reportéři ČT
776742709
V Praze dne 12.3.2013

Dobrý den,
níže zasílám odpovědi na položené otázky
Antonín Zdeborský

----------------------------Proč byl schválen územní plán bez větší diskuze o připomínkách občanů?
- Toto není pravda. Diskuze probíhají veřejně od roku 1998, kdy už se zpracovával první koncept
územního plánu.

Proč jsou v územním plánu sporné pozemky určeny jako stavení (pozemky firmy Altsteadter a p.
Pelty) a naopak pozemky, které jsou uvnitř obce jsou určeny jako zeleň (např. pozemky p. Šocha a
p.Pechanové)?
- Velmi zavádějící otázka. Územní plán vychází především z historické zastavěnosti obce a i
demografického vývoje, kdy za první republiky měla obec více jak 460 obyvatel a kdy se už v té době
připravovalo propojení obcí Černolice – Všenory. Návrhy propojení obcí vznikaly i po odtrhnutí
Všenor od Černolic, v roce 1921 se Všenory oddělily. Pokud myslíte pozemky manželů Šochových a
manželů Pechanových o velikosti cca tisíc metrů tak jde o pozemky, kde byla silážní jáma ze statku.
Veškeré věci ohledně územního plánu byly konzultovány v souladu s ochranou přírody. Na odpověď
proč je tam zeleň se doporučuji obrátit s dotazem na dotčené orgány státní správy a i na bývalé
vedení obce proč nejednali ve prospěch pana Šocha a paní Pechanové.

Proč zastupitelstvo odmítlo vyhlásit referendum?
- Naprostá lež. Vyhlásily bychom referendum pokud by bylo v souladu se zákonem. Více najdete v
rozhodnutí soudu, které jsme pro informovanost občanů uveřejnili na webu obce cernolice.net

Máte nějaký právní podklad pro nominování paní Kalivodové do zastupitelstva - je členkou ODS a
mandát ODS nepatří?
- Postupuji v souladu s výkladem zpracovaným advokátní kanceláří.

Vyhlásíte v obci předčasné volby?
- Volby vyhlašuje ministerstvo vnitra ve spolupráci s hejtmanstvím středočeského kraje a ne obec.
V této chvíli běží 30denní lhůta na posouzení zda mají či nemají být nové volby vypsány.

Jak hodnotíte sponzorskou smlouvu na výstavbu kanalizace. Je podle vás závazek bývalého starosty
pro zastupitelstvo závazný?
- Minimálně morální závazek to pro mne je, neboť závazky se přece plnit mají. A nejednalo se o
závazek bývalého starosty, ale o rozhodnutí zastupitelstva jako celku.

