Damoklův meč
Vážená radniční stolice, dříve, než nesmyslně, bezostyšně a jistě „zcela nezištně“, vymlátíte
plac před sokolovnou, zamyslete se nad tím, kolik vás to bude stát, až si někdo píchne do oka
prut z bezcenného křoviska v ulici Martinů při domu čp. 834. Obzvláštní zážitek to bude pro
dítě anebo osobu dříve narozenou. Nejlepší pro vás bude osamocená stařenka, protože ta se
nebude umět bránit. Určitě ho tam, těsně vedle chodníku, nechal zasadit nějaký křoviskový
specialista. Specialistů na lesy, vody a stráně, tam máte dost. Takže, ono nebezpečí tučného
odškodného, bolestného a nevím čeho
ještě, nad vámi visí jako Damoklův meč.
Na druhou stranu, čeho se obávat? Přeci
jste pojištění, tak to za vás někdo zaplatí,
a občan? Ten ať si trhne nohou. Capart se
měl pořádně koukat … Na nikom,
vlastně, až tak nezáleží. Ostatně, to jste
prokázali už při mém návrhu na
provedení úpravy, která by zabránila
případnému padnutí sněhu ze střechy nad
vchodem do DPS. Mámy s kočárem,
mimina, starci….. co s nimi, ne? Ať si
pak nějak poradí. Děkujeme. Ještě, že
máte mezi sebou jednoho, který si to oko už jednou vypíchnul (i když ne křovím) a naneštěstí
druhého, který můj návrh vyřešil aliminací. Česky řečeno – prostě se na to vykašlal. Čj.
6198/2014/VÝST-No ze dne 10.03.2014. Cituji:
„Městský úřad Votice, odbor výstavby a územního plánování, jako stavební úřad příslušný
podle ustanovení § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, obdržel dne 10. 2. 2014
podnět k zahájení řízení o nařízení stavebních úprav ve veřejném zájmu podle ustanovení §
137 odst. 1 písm. b) stavebního zákona. S ohledem na očekávání ve stanovené lhůtě, stavební
úřad písemně zpravuje podněcovatele o způsobu řešení – aliminací.
Mgr. Miroslav Novák, vedoucí odboru výstavby a územního plánování“.
A takovýto přístup pana „výst-No“ k občanům radniční stolici vůbec, ale vůbec nevadí. Přeci
má pro něj jiné důležitější úkoly, ne? Ach jo ………. Na závěr připomenu Milošovo
prohlášení v TN ze dne 10.1. Uvedl, že 80% komunálních politiků bylo vyšetřováno pro
trestné činy. U nás by jich mělo být patnáct, ale buďme střízliví. Sázel bych tak na tři. Zbytek
bych dohnal mezi úředníky.
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