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Prezident Václav Klaus si myslí, že svět není ohrožen globálním oteplením. Na mnohem
nižší úrovni, přesněji řečeno ve vedení města Třebíče, je jeho bývalý ptákostranický
soudruh Stanislav Mastný zřejmě přesvědčen, že klima se naopak změnilo natolik, že již
nebude nutno odklízet sníh z chodníků pro pěší.

      

 Je to opravdu těžko uvěřitelné. Rada města Třebíče vydala na návrh místostarosty Mastného
koncem září nařízení číslo 4/2009 o rozsahu, způsobu a lhůtách odstranění závad ve
schůdnosti chodníků a místních komunikací. Nařízení též stanovuje, kde se nebude zimní
údržba provádět vůbec. Jedná se o švejkoskou reakci Mastného na schválení zákona, podle
kterého za údržbu chodníků odpovídá jejich majite. To je logické. Komu chodník patří, musí
uklízet sníh, jinak odpovídá za zlámané končetiny chodců. Dosud tomu tak ovšem nebylo.
Město přeneslo svou vyhláškou tuto odpovědnost na majitele přilehlých domů podle hesla –
komu patří d.m, bude uklízet městský chodník.

  

Jenomže přijmout nařízení, že se nebude sníh uklízet, by asi neprošlo. Kraj by je prostě zrušil.
A tak Mastný a jeho kumpáni vymysleli podraz na občany svého města. Město Třebíč bude
napříště uklízet jen některé chodníky. Lhůta pro odklizení sněhu z chodníků města je stanovena
na 50 dnů!!! Na ostatních chodnících však musí být sníh odstraněn do 48 hodin. Na občana se
tedy tento nesmyslný termín nevztahuje. Musí uklízet ihned.
Nevím, z jakých údajů vycházel Stanislav Mastný. Těžko si vzpomenout na zimu, kdy sníh
vydržel ležet 50 dnů bez oblevy. V praxi tedy nové nařízení znamená, že chodníky v majetku
města zůstanou neuklizeny od sněhu a náledí. Radní si budou mnout ruce v domění, že
nenesou odpovědnost za zranění chodců. A dojde-li ke zranění? Postižení nedostanou nic.
Neměli přece na chodník vstupovat a pěkně si skoro dva měsíce počkat, až projede městská
sněhová fréza.

  

Právník, kterého jsme oslovili, vyjádřil pochybnost, že se město takto vyviní z placení
odškodného. Možná ale, že i Mastnému je to jasné. Ale raději připraví město o pár set tisíc za
regresy, než se chovat k občanům slušně.

  

František Ryneš    
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