Vyjádření Veřejného ochránce práv - ombudsmana ke kauze "Obnova Jaroňkovy útulny"
Mittwoch, den 18. Juni 2014 um 19:03 Uhr

Vzhledem k různým názorům na to, kdo se v kauze „Obnova Jaroňkovy útulny“ choval správně
a kdo ne, jsme o stanovisko požádali Úřad veřejného ochránce práv – ombudsmana. Bohužel,
protože se nejedná o věc státní správy, ale samosprávy, Úřad nemůže ve věci rozhodnout a
pouze může poradit:

„Vy jste docílili velkého úspěchu, tím, že to přesunuli. Jo, to je jako výborně, to je příklad
fungování vnitřní kontroly uvnitř práva na samosprávu, když to tedy řeknu právnickým jazykem.
Vy jste to vlastně udělali intuitivně a v podstatě přirozenou cestou, ale udělali jste tam tady toto.
Přesně takhle to má v obcích fungovat. … A teď ještě ta vnitřní kontrola samozřejmě, ať se na
to podívají kde kdo pochybil, jak někde něco nenachystal nebo na něco nemyslel a poučení pro
příště.“ Záznam si můžete poslechnout zde . Spisová značka na Úřadu veřejného ochránce
práv je 3614/2614.

Přesto, že jsme dosáhli odložení stavby "Obnova Jaroňkovy útulny", vedení města Štramberka
má stále za to, že při přípravě projektu, který málem pohřbil letošní hradní sezónu, jednalo
správně a nepochybilo. Že by se za ohrožení celé sezóny a provozovatele hradu někomu
omlouvali, je bohužel nenapadlo a že by z toho všeho měli vyvodit důsledky pro sebe už vůbec
ne. Spíše to z toho co píšou vypadá, že pracovali skvěle a za způsobenou situaci může
provozovatel. Proto jsme na doporučení Veřejného ochránce práv podali podnět k prošetření
postupu vedení města na zastupitelstvo, které se bude konat ve středu 25. 6. 2014 od 16:00
hod.
v sále Kulturního domu na
náměstí ve Štramberku. Kdo můžete, přijďte. Možná to bude zajímavé…
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Jinak se těšíme na Vaší návštěvu na Hradě Štramberku!
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