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šLApAN|CEPrťlmys]ováZóna velká
příčpolitickým spektrcm'. \'ysvčtlil
jako celévíceneŽ sedmitisí.ovéŠla' Vavro' Dodal' Že pokud by nrěla
paoice se sta]avposledníchosmi leZóna opravdu vzniknout' chce
tech ústřednímtémalemVoleb'sou.
K!U.ČsL, aby o tom rozhodii všíclr.
časnó vedení Iadnice v če]e ni občanéŠlapanic'
s KDU eslji aŽ dosud prosazovalo'
Klíčo\,T
pl.ovznik zóny bude no{/
a to i přes odpor dvou a pů]tísíce územníplán' ktcrý má schva]ovat
lidí,kteřípodepsa]iploti Zóně peti
nové Zastupite]stvo'',Před pů1
ci. Měsícpřed volbami ale lidovci ve
Ioken KI]U esl, ToP 09 a ČssD
svémproglamu prohlási1i,Žc prů. Zvcřejnilv Dá\,Ťhnovélroúzernního
myslová zóna pro ně
piánu. TeD zónu jedno
n e n I p l i o r i . o | | ' P o d o bN y n í t o j i ž n e n í
/n'|lneob.'lh-i.,Ipie'
ně se k ní staúi koa]ič. h|avnítémapro naše oprrkovaně vyiádiený
níToP 09 a ČSsD'
město.Je to téma
nesouhIasve]kéčásti
,'Nyní to jiŽ není přonášstát,pro
občanů,,.
popsa]a Mi.
hlalŤí tóma pro naše témazaměstnanosti. chae]a Trněná Z opozič
Iněsto' Je to télna pro
níhosdruŽeníČistóŠ]a.
Jaros|avKlaška
Dášstát, tóma zaměst.
starost.Š|.pan
c
pa ce, kteléploti Zóně
nanosti a podpory hos\rystupuje. poukazuje
podářskóho |ůstuna jedné stlanč, předevšímna to, Že zóna Iná stát na
Za cenu vzdání se zemědělskérliŤo. nejk..'ďitnější
Zemědě1ské
půdě'
bv l1a tétoploše na Llruhéstlaně''.
uvedl JaroslavK]aška,současnýsta'
Půduv zóně mají
i býva|ístarostové
rostaa poslanecza KDt].ČsL.stej
nýnliormá i ]v.ulVa!'r'o'le1ošníjed. společnost (]TP uŽ a]e V.y-koupila
Dičkana kaldjdátce lidovců.',Proto
nebo nrá piedkupníplávo na po
Že nebyl dosud vYdán souh]ass vy.
zelnky7a skoro tři čh'Ťtě
miljardyko'
nětímp]ochyplo zónu Ze Zeměděl
ruD' Mezj majiteli jsou i býValísta
skélropůdníhofondu' domníVánre Iostovéa Zastupite]é,
kteiízónu pro
se' Že jejílealjzaceje faktickyne
sazováli.
moŽná,'.doplni1Va\'Ťo.
Na deseti lrcktiuech'kterépatřily
PotíŽje ale \. tom, Že nčsto uza
býla]én1ustalostoú Václar,rrHorá.
vielo v roce 2010Dohodu o spolu- kovi (KDU.Cs|)' uŽ několik let stojí
práci aspolečném
postupus t1er'elo qírobníhaly' A dďšíbí.ViÚis1alosta
perskou finnou cTP. ktcrá chce \ry
a Zastllpi1el, Václav Hrabá1ek
budol.atzónu za vícencŽ 6 5 nilial.
(KDU csl), jenŽ je nyní tajenmí
dy koruD na jiŽnímokaji města' Vc
kem ladnice, je po městčjedním
sm]ouvěse měs|o zavazuje',akti\nč Z nejvčtších
vlastníkůpůdyv ZóDě.
spoluplaco\'atpři realizacjjedn oIli
Po(11esmiuv uloŽenÝch v katastlu
llch krokůnezbylnÝch pIo \"/dáIri nenoútostí pijtom skupova]půdu
rozhodnutío u]nístění
stavebv.jŤob \. budoucí zónč uŽ v letech
nícha logistic\ích objektri''.VedenÍ t998 200l' tedy\.době,
kdybylv Za
CTP současnou Změnu postoje strlpitelstuu,za zhruba 30 korun za
stlan nechtělo nija](komen1ovat'
metr čtvereční'
Deve]opercTP při
,,Neníto porušenímŽádnédoho'
tom od majitelůtu samou plidu
dy' Všechnypotřebnó kro]qlnrčsto n\'Ií\,Tktrpuje
za 600ko]un Za tnetr'
učinilo jiŽ v minulosti' Tehdy by]
Jana ustoha|ová
projekt plůmyslovézóDy přijat na
s přispěnim
Veroniky
Horákové

