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Podle zákona o svobodném přístupu k informacím č.106/1999 žádám městský úřad v Úterý o sdělení zda
organizátor závodu Krušnohorský pohár Automotosport, sídlem Osek, Ústecký kraj platí městu za to, že tu
naprosto cizí lidé závodí, kempují, parkují, ohrožují chodce svými automobily, dělají neskutečný randál
svým vozem i záměrně, občůrávají domy a baví se na úkor místních obyvatel. Je to soukromá společnost,
která diky našemu městu a trpělivosti obyvatel a vašemu přístupu si vydělává a má zizk. Každý závodník
platí zápisné a startovně a to jde do kapes této společnosti. Podle vyhlášky, dle které naše město vyžaduje
zaplatit za každého turistu a noc poplatek, bych ráda věděla kolik jste vybrali peněz pro město. Ne každý
má chuť poslouchat hluk dva celé dny a dýchat splodiny, které jsou navíc rakovinotvorné. Jsem v úžasu
nad tím jaksi to vůbec můžete dovolit kam jste dali rozum? Objela jsem svět, ale ani v zemích třetího světa
by to nebylo myslitelné, parkovat a kempovat v ulicích. Jestli argumentujete tím, že je to pro občany
úterské, tak rozhodně ne pro všechny a nikdy jste se nás občanů neptali a rozhodujete bez nás. Nejste
vyvolení, pouze zvolení. Jestli je to pro naše občany, tak to organizujte vy a ne soukromá společnost a
vyděláte statisíce!
Prosím tedy o sdělení částky, kterou jste obdrželi. Děkuji.

, Úterý
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Ráda bych věděla co pozitivního jste vy, zastupitelé prožili na závodech. Nechám si vysvětlit přínos závodů
pro vás a budu se vás snažit pochopit. Všichni jste z toho měli velké potěšení?

A ještě pro vaši informaci mé ubytovací služby jsem ukončila právě díky praktikám těchto ubytovaných
závodníků a jejich známých. Mám toho ještě více a to si nechám na jindy.
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