Krajský soud eviduje dvě žaloby na volby
OSTRAVA Krajský soud v Ostravě eviduje dvě žaloby napadající průběh komunálních voleb v
Moravskoslezském kraji. Policie řeší tři desítky dalších podnětů. Jen v jednotlivých případech ale
existuje podezření, že jde o trestný čin.
Jedna žaloba souvisí s volbami v Karlově Studánce na Bruntálsku. Tamní starostka Radka Chudová
před volbami ze seznamu voličů vyškrtla tři desítky lidí.
Podle starostky se do obce přihlásili k pobytu účelově. Tři z nich byli na kandidátce za Hnutí
sociálně slabých, kterou vede bývalý agent komunistické Státní bezpečnosti Ludvík Zifčák. Žalobu
poslal jeden z vyškrtnutých voličů.
"Dnes jsme obdrželi druhou žalobu, která se týká obce Kopřivná u Hanušovic na Olomoucku. V této
chvíli nemám další podrobnosti," řekl mluvčí soudu, pod který spadá Moravskoslezský i Olomoucký
kraj. Dodal, že obě žaloby byly přiděleny soudci. Po seznámení soud rozhodne o dalším postupu.
Může rovnou rozhodnout, nařídit jednání či požádat o odstranění možných nedostatků.
Moravskoslezská policie kvůli volbám přijala tři desítky oznámení. "Ve většině případů nejde o
trestné činy. Okolnosti prověřujeme," uvedla policejní mluvčí Gabriela Holčáková.
Trestní oznámení podala například ostravská ČSSD. Neznámý pachatel podle jejích představitelů
polepil minulý týden až stovky automobilů v krajském městě samolepkami s tváří ostravského lídra
strany Lumíra Palyzy a s logem strany ve starém barevném provedení, které sociální demokracie
již nepoužívá. Na autech se ale objevily bez souhlasu strany, nálepky se jen těžko odstraňují.
Podezření na asi nejzávažnější porušování zákona se objevilo v Českém Těšíně na Karvinsku. Podle
poznatků Nadačního fondu proti korupci se tam obchodovalo s hlasy.
"Voliči údajně dostávali za hlas až 500 korun, hlasy se kupovaly zřejmě pro více stran, mimo jiné
pro SOS pro Český Těšín," řekl dnes ČTK Janusz Konieczny z Nadačního fondu proti korupci. V
Ostravě pak byli podle zjištění ČTK pro kupčení s hlasy zneužíváni Romové. Policie se okolnostmi
kupčení s hlasy v Českém Těšíně dál zabývá. "Detaily ale nyní není možné zveřejnit," řekla
Holčáková.
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