Pozměňující návrh k Návrhu státního rozpočtu ČR na rok 2017, sněmovní tisk 921
Navrhuji zvýšit výdaje kapitoly 336 – Ministerstvo spravedlnosti na programové financování,
konkrétně na rekonstrukci bývalé věznice v Uherském Hradišti, o částku 15 milionů Kč.
Zároveň navrhuji snížit výdaje kapitoly 396 – Státní dluh, ukazatel Obsluha státního dluhu, o
částku 15 milionů Kč.
Odůvodnění návrhu:
Věznice v Uherském Hradišti je areál s pohnutou historií. V počátcích první Československé
republiky zde byli izolováni dělníci usilující o lepší sociální práva. Za protektorátu zde byla
uvězněna řada českých vlastenců a protifašistických bojovníků. Popravovat se zde začalo
po druhé světové válce, kdy ve věznici probíhaly retribuční soudy. V padesátých letech,
v době procesů inscenovaných komunistickou mocí, se hradišťská věznice stala místem
utrpení stovek lidí z řad politické opozice i lidí zcela nevinných. Věznice pak funkčně zanikla
při reorganizaci státní správy v roce 1960. Stavebně zachovalý vězeňský trakt, který leží
v městské památkové zóně, je již dlouhá desetiletí opuštěný a v současné době zčásti
využívaný jako archív Okresního soudu v Uherském Hradišti, který od roku 2001 má
příslušnost hospodařit s tímto objektem. Připomínám, že objekt bývalé věznice je od roku
prohlášen za nemovitou kulturní památku.
Okresní soud v Uherském Hradišti dlouhodobě usiluje o rekonstrukci tohoto objektu pro své
potřeby, dále pro potřeby státního zastupitelství, mediační a probační služby. Možností je i
umístění finančního úřadu, který v současné době platí komerční pronájem. Součástí
rekonstrukce objektu je i vybudování muzea a pietního místa připomínající oběti obou totalit
20.století. Uvedená rekonstrukce má podporu nejen státních institucí, města i široké
veřejnosti, ale i spolku Memoriam, což je iniciativa za důstojné využití bývalé věznice.
Ministerstvo spravedlnosti sice na roky 2016 až 2018 nezařadilo rekonstrukci bývalé věznice
mezi prioritní akce resortu, ale uplatnilo požadavek na navýšení rozpočtových výdajů v letech
2016 – 2018 na programové financování, konkrétně na rekonstrukci bývalé věznice
v Uherském Hradišti takto: rok 2016 15 mil.Kč, rok 2017 30 mil.Kč, rok 2018 155 mil Kč.
Přitom celkové předpokládané náklady na rekonstrukci se mají pohybovat ve výši 305 mil.Kč.
V minulém roce jsem navrhoval shodný pozměňovací návrh, který však nebyl podpořen.
V uplynulém roce se v Uherském Hradišti vystřídali rozliční politici, vedla se jednání o
pomoci při rekonstrukci této nemovitosti a bylo opakovaně přislíbeno řešení. Řada občanů
tvrdí, že politici vždy před volbami slibují, ale pak se nic nestane. Proto chci tímto
opakovaným návrhem připomenout politikům jejich sliby a pevně věřím, že své sliby dodržíte
a pozměňující návrh podpoříte.
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