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Důvodová zpráva: Na veřejném zasedání dne 7.3.2016 se v rámci projednávání návrhu zastupitele Ing.
Pavla Soukupa na změnu OZV 5/2015 vyjádřil k tomuto návrhu starosta Jiří Šindelář hrubě a urážlivě
s odkazem na údajné projednání návrhu s doktorem Chytilem. Konkrétně se jednalo o výrok:
“Kontaktoval jsem pana doktora Chytila, kterej nám tuhle vyhlášku připravoval, a to co jste tady... ten
blábol, kterej jste tady napsal, to von řek, že to v žádnym případě do žádný vyhlášky nepude, protože to je
taková blbost, že se to tam prostě ani napsat nedá“. RNDr. Chytil však toto tvrzení v telefonickém
rozhovoru popřel s ujištěním, že veškerá stanoviska obci předal výhradně v písemné podobě, vč. svého
stanoviska k předmětnému návrhu. Žádost o poskytnutí tohoto písemného stanoviska podle zákona o
svobodném přístupu k informacím byla obecním úřadem až po podání tří po sobě jdoucích stížností a
rozhodnutí krajského úřadu odmítnuta s odůvodněním, že žádné stanovisko doktora Chytila
k předmětnému návrhu neexistuje. V poskytnutém písemném vyjádření RNDr. Chytila k této situaci se
uvádí, že jeho návrh na doplnění výjimky ze zákazu požívání alkoholu do předmětné OZV (projednávaný
a schválený na dalším zasedání ZO) byl vypracován na žádost starosty obce na základě podnětu
zastupitele, a z tohoto návrhu také při jeho formulaci vycházel a upravil ho tak, aby tato výjimka
podléhala schválení OÚ. Z písemného vyjádření ministerstva vnitra vyplývá, že předmětný návrh Ing.
Soukupa je v souladu se zákony i s nálezem ústavního soudu, se kterým bylo původní ustanovení OZV
6/2011 v rozporu, s konstatováním, že toto vyjádření se týká pouze předmětného návrhu na změnu OZV,
nikoli vyhlášky jako celku. Z uvedených skutečností vyplývá, že v předmětném návrhu nebyl shledán
žádný rozpor se zákony a jeho doplnění do OZV nebránila žádná zákonná překážka. Ing. Soukup proto
vyzývá starostu Jiřího Šindeláře k veřejné omluvě za jeho urážlivé a nepodložené výroky.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Strančice bere na vědomí výzvu zastupitele Ing. Pavla Soukupa
starostovi Jiřímu Šindelářovi k veřejné omluvě.

