
PETICE 
podle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním 

na podporu starostky obce Mgr. Jany Münzbergerové 

 

Vážení zastupitelé, vážení spoluobčané, 

v posledních dnech rozvířily atmosféru naší obce znepokojivé informace o počínání některých občanů a 

zastupitelů, kteří se rozhodli zaútočit na dobré jméno a funkci starostky Jany Münzbergerové. 

Je-li špiněno jméno člověka, nemělo by se mlčet. A nemělo by se mlčet a nekonat, je-li dokonce potají 

plánováno odvolání paní starostky, kvůli krokům, kterými se poctivě snaží hájit zájmy obce jako celku. 

Jedná se hlavně o připravovanou dočasnou stavební uzávěru, která by měla zabránit nevratným 

stavebním změnám na některých pozemcích určených k výstavbě a přispět k rozumné úpravě územního 

plánu obce. Současný územní plán obce ve spojení s plány některých developerů hrozí dalším 

nekontrolovatelným nárůstem rodinných a zejména bytových domů v obci a s tím spojený růst 

obyvatel, aut, dětí školou povinných atd. bez výstavby odpovídající infrastruktury. To vše by 

zkomplikovalo život v mnoha ohledech nám všem.  

To dokonce uznávají i ti zastupitelé, kteří svým hlasováním následně nechávají volnou ruku 

developerům. Za naprosto skandální považujeme např. výrok paní zastupitelky Těthalové před 

hlasováním zastupitelstva o stavební uzávěře, kdy paní Těthalová veřejně na zasedání 7.3.2016 uvedla: 

„….Chápu, že se nemůže tolik stavět a být jedna střecha na druhé, auta se sem nevejdou, děti se sem 

nevejdou atd. ….Ale pro nás jako rodinu je to nekomfortní……já budu hlasovat proti stavební uzávěře.“  

Zastupitelka tak veřejně i s přiznáním dala přednost svému soukromému zájmu, neboť její rodina je 

spoluvlastníkem dotčených pozemků, před zájmem veřejným! 

Stejně tak zastupitel Krása na následujícím veřejném zasedání 11. 4. 2016 řekl: „… já vás znova, 

předkladatele těchto návrhů (pozn. stavební uzávěry), žádám o zvážení, jestli to chcete vztáhnout na 

všechny pozemky, o kterých jste tu mluvili. Já za sebe říkám, že pokud na ten pozemek, jehož jsem 

spolumajitelem, to budete vztahovat, já budu živým příkladem, že to je konfliktní opatření.“ Oba dva 

citovaní zastupitelé jsou v morálním střetu zájmů a upřednostňují svůj soukromý zájem nad zájmy 

obyvatel, které zastupují. 

Nepokrytá snaha obhajovat soukromé zájmy a zájmy developerů vyústila do podoby útoku na paní 

starostku Münzbergerovou. Její odvolání má za cíl zabránit dočasné stavební uzávěře a připravovaným 

změnám územního plánu. Výše popsanou situaci považujeme my níže podepsaní za naprosto 

nepřijatelnou a proto: 

My níže podepsaní občané obce Husinec – Řež prostřednictvím této petice podporujeme Janu 

Münzbergerovou jako řádně zvolenou starostku naší obce a požadujeme její setrvání ve funkci. Dále 

požadujeme, aby zastupitelstvo obce pokračovalo v krocích, které omezí potenciálně konfliktní a 

předimenzovanou plánovanou výstavbu v obci (dočasná stavební uzávěra u vybraných pozemků 

určených k výstavbě, změna územního plánu a uvedení územního plánu obce do souladu s reálnými 

možnostmi obecní infrastruktury). 


