V pondělí 17. října 2011 se v Náchodě uskutečnilo setkání představitelů
samospráv náchodského okresu a členů obou komor Parlamentu ČR zvolených za
Královéhradecký kraj na téma řešení sociální problematiky a nepřizpůsobivých
občanů.
Jednání se zúčastnilo více než 40 představitelů měst a obcí, poslanci a
senátoři a hejtman Královéhradeckého kraje Lubomír Franc.
Společné prohlášení starostů náchodského okresu:
Na základě proběhlé diskuze a výměny názorů na problémy v jednotlivých
městech náchodského regionu s nepřizpůsobivými občany se přítomní starostové
shodují na tom, že je nutné podpořit schválení návrhů poslankyň Ivany Řápkové a
Lenky Kohoutové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o
pomoci v hmotné nouzi, a zákon č. 99/1963, občanský soudní řád, a návrh
zákona poslanců Ivany Řápkové, Zbyňka Stanjury, Petra Gazíky, Stanislava Polčáka,
Martina Vacka, Jana Suché a dalších, kterým se mění zákon č. 200/1990 Sb., o
přestupcích a zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění zákona č. 306/2009
Sb., k tomu vyzývají i poslance a senátory Parlamentu ČR zvolené za
Královéhradecký kraj.
Starostové rovněž deklarovali svůj razantní nesouhlas s omezením činnosti
Policie ČR na území svých samospráv a poukazují na nutnost řešení soukromých
iniciativ na poli realitního trhu a nepřizpůsobivých občanů.
Starostové si dovolují doporučit poslancům a senátorům zvoleným za
Královéhradecký kraj, aby zařadili řešení problematiky nepřizpůsobivých občanů
mezi své současné priority.
Tématem k vážnému zamyšlení je zavedení domovského práva, které by
mohlo řešit nežádoucí migraci nepřizpůsobivých občanů.
Starostové se shodli, že v otázce nočního klidu, kde v návrhu je striktně
stanoveno 22-6 hod. je důležité dodat možnost doplnit regulaci rozhodnutím
samosprávy.

Za Náchod - Jan Birke, starosta v. r.
Za Jaroměř - Jiří Klepsa, starosta v. r.
Za Hronov – Hana Nedvědová, starostka v. r.
Za Nové Město nad Metují – Petr Hable, starosta v. r.
Za Broumov – Milan Kotrnec, starosta v. r.
Za Červený Kostelec – Petr Mědílek, starosta v. r.
Za Meziměstí – Petr Hečko, místostarosta v. r.
Za Teplice n. M. – Milan Brandejs, starosta v. r

.

