
Písek

Vážení občané, 

jak jistě víte, byli jsme osloveni zástupci písecké ČSSD, abychom se 
účastnili jednání jako potenciální koaliční partner. V rámci tohoto jed-
nání, které proběhlo v sídle ČSSD 15. 10., jsme vyslovili názor, že z naší strany 
je spolupráce s ČSSD na úrovni koalice možná, ale neumíme si představit, že koaliční tým ve ve-
dení radnice povede v následujících čtyřech letech Ondřej Veselý jako starosta. Zástupci ČSSD 
tento náš názor vyslechli a sami stanovili lhůtu pro svou odpověď na čtvrtek 16. 10. bezprostřed-
ně po jednání jejich výboru (či klubu zastupitelstva). 

Pan Ondřej Veselý nás kontaktoval v rozporu s dohodou až v pátek 17. 10. ráno, stanovisko 
na otázku jiného kandidáta na starostu nesdělil a pozval nás na schůzku na pondělí 20. 10. 
Evou Vanžurovou mu bylo sděleno, že pozvání přijímáme, ovšem vzhledem k ne zcela konkrét-
ní odpovědi na naši otázku si vyhrazujeme právo jednat i s jinými stranami o vytvoření možné 
koalice.

Následně, též v pátek dopoledne, jsme byli kontaktováni členy zastupitelstva zvolenými za Pí-
secké patrioty, VPM, ODS a Českou pirátskou stranu s výzvou k vytvoření středopravé koalice. 
Jako druhý v pořadí ve volbách, za situace, kdy se vítězi voleb nedařilo sestavit jakoukoli koalici, 
jsme svolali na večer 17. 10. společné jednání zastupitelů zvolených za Jihočechy 2012, TOP09 
a ANO2011 a zastupitelů, kteří přišli s iniciativou středopravé koalice.

Přítomní zastupitelé se shodli, že je možné vytvoření rámcové koaliční dohody na půdorysu 
Jihočeši 2012 – TOP09 – ANO2011 – Písecký patrioti – ODS – Volba pro město, s podporou 
zastupitele zvoleného za Českou pirátskou stranu. 

Pracovní týmy všech zúčastněných stran již pracují na dalším rozpracování programových priorit 
a přípravě koaliční smlouvy. K dalšímu jednání se sejdou během příštího týdne. Míra shody 
ve volebních programech stran zúčastněných v koalici, zveřejněných v rámci volební kam-
paně, dává předpoklad k rychlému vytvoření společného programu. 

Takto vzniklá koalice bude mít k dispozici 15 + 1 hlas. 

O skutečnosti utvoření středopravé koalice byl bezprostředně po jednání informován i předse-
da ČSSD Písek Ondřej Veselý s tím, že za daného stavu je pondělní jednání 20. 10., které svolal, 
nadbytečné. 

Vytvoření široké středopravé koalice vnímáme jako první pozitivní krok, směřující k uklid-
nění rozjitřené situace v píseckém Zastupitelstvu, který dá všem zvoleným zastupitelům, 
kteří o to budou mít zájem, prostor k práci pro město Písek a jeho obyvatele. 
 
Za Jihočechy 2012 
Eva Vanžurová 

V Písku 18. 10. 2014


