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Stížnost občana na neplatnost voleb Krajský soud v Brně zamítl jako nedůvodnou.
Občan Třebíče pan Zdeněk Štajnc přišel na to, že dva bytové domy v blízkosti Benešovy
ulice č.p. 471,472,473, 474 a 475 nemají správnou adresu, přičemž jde asi o 45 bytových
jednotek. Tito voliči uváděli trvalý pobyt, který neexistuje. Jejich obyvatelé tedy byli ve
volebních seznamech zaregistrováni pod špatnou adresou bydliště. Na nesrovnalosti
Zdeněk Štajnc mnohokrát upozorňoval, naposledy přímo ve volební místnosti, za což si
neprávem vysloužil u vedení radnice visačku kverulanta. 

  

Podle soudu je sice zřejmé, že kolmo do ulice Benešova je umístěn blok domů, které mají
číselné označení 471-475, ale z oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva města
Třebíče soud zjistil, že ulice Benešova, č. 471-475, patří do okrsku č. 7., kde také obyvatelé
mohli uplatnit své volební právo. Proto stížnost zamítl.      

  

Zdeněk Štajnc je třebíčský výtvarník, jeden ze zakladatelů Skupiny 4, kterou inicioval Ladislav
Novák. Zabývá se grafikou, zejména kolážemi, a básnickou tvorbou. V těchto dnech vydal
vlastním nákladem útlou, ale pozoruhodnou knížečku s titulem Zítra vstanu a zachráním svět.

  

Zdeněk Štajnc je angažovaným občanem Třebíče, kterému není jedno, jak vedení města
hospodaří se svěřenými prostředky. Několikrát vystoupil na zastupitelstvu města a chtěl po
starostovi Pavlu Heřmanovi vyčíslit náklady na provoz dostavěné Laguny. I jemu, stejně jako
velké části obyvatel města, se zdála investice nesmyslná. Na rozdíl od „mlčící většiny“ se však
veřejně ozval.

  

Že však je na stížnosti hodně pravdy dokazuje postoj státní správy. Na dnešek je avizována
„ministerská kontrola“. Nejprve se sejde i se stěžovatelem na stavebním úřadu města a
nahlédne do map. Potom se odebere na místo samé. Bude zajímavé sledovat, jaký bude
verdikt. Jedno je však jisté. Nepořádky na radnici v Třebíči zakládají možnost podobných
stížností.
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