OBEC
ČERNĚVES

V Černěvsi dne 17.10.2022

OTEVŘENÝ DOPIS PANU JIŘÍMU PAPPOVI
Vážený pane Pappe,
reagujeme tímto na Vaše šíření informací, prostřednictvím sociální sítě Facebook, o
tom, že někteří obyvatelé naší obce byli údajně ovlivňováni nejmenovanou členkou
volební komise při nedávných volbách do zastupitelstva obce, konkrétně, že tato
členka volební komise doporučovala voličům, komu mají dát svůj hlas. Dále pak zřejmě
naznačujete, že ostatní členové volební komise výše uvedenému jednání přihlíželi,
přičemž se nesnažili tomuto jednání zabránit. Těmito informacemi závažným
způsobem zpochybňujete důvěryhodnost členů volební komise a naznačujete možnou
neregulérnost voleb.
Chtěli bychom Vás informovat, že celou věc jsme proto důkladně prošetřili a neshledali
jsme ze strany členů volební komise žádné porušení jejich zákonných povinností.
Volební komise v tomto složení pracuje již několikáté volební období, přičemž o jejich
korektnosti a bezúhonnosti jsme, společně se všemi zastupiteli, naprosto přesvědčeni.
Podobné stížnosti nebo nařčení jsme v minulosti v naší obci nikdy neřešili.
Musíme Vás upozornit, že pokud má volič jakékoliv pochybnosti o průběhu voleb do
zastupitelstva obce, má právo na soudní ochranu podáním návrhu na neplatnost
hlasování, na neplatnost voleb nebo na neplatnost volby kandidáta, a to dle ust. § 60
zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí, ve znění pozdějších
předpisů. Ani jeden z těchto návrhů jste ale, podle dostupných informací, v zákonné
lhůtě nepodal. Na základě výše uvedených skutečností, a také na základě minulých
zkušeností, se domníváme, že toto Vaše nařčení je spíše účelové, se záměrem
pošpinit v očích veřejnosti vítěze voleb, přičemž všem osobám, které jsou ochotny Vás
vyslyšet, předkládáte neověřitelná tvrzení, která skutečně důvěru občanů ve vedení
obce mohou bezdůvodně snižovat. Domníváme se, že pokud byste nějaké relevantní
důkazy o neplatnosti nedávných voleb skutečně měl, zajisté byste je v zákonné lhůtě
předložil příslušnému soudu, což jste však neučinil.
Pro doplnění je ještě nutno uvést, že jste jako nezávislý kandidát měl možnost do 30
dnů přede dnem konání voleb delegovat jednoho člena a jednoho náhradníka do
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volební komise dle ust. § 17 odst. 2 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do
zastupitelstev obcí, ve znění pozdějších předpisů, nicméně tohoto práva jste nevyužil.
Současně ve Vašem statusu naznačujete ze strany vedení obce možnou perzekuci
osob, které mají ohledně průběhu voleb obdobné pocity jako Vy. Toto nařčení
pokládám za nepravdivé. Vedení naší obce se řídí principy demokratického státu,
založeného na zásadách občanské společnosti a na úctě k lidským právům, je tedy
nemyslitelné, aby byl kdokoliv perzekvován za svá vyjádření, pakliže se ovšem
nejedná o porušení zákona, v takovém případě je samozřejmě každý oprávněn obrátit
se na příslušné orgány veřejné moci, které dané porušení prošetří.
Obec se rozhodla nastalou situaci vyřešit smírnou cestou, a to formou tohoto
otevřeného dopisu. Tuto formu volíme navzdory možnosti řešit tuto věc i důraznější
cestou, tj. oznámením o podezření ze spáchání přestupku proti veřejnému pořádku dle
§ 5 odst. 1 písm. b) zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění
pozdějších předpisů, kterého se domníváme, že jste se Vašimi výroky dopustil.
Vedení obce má zájem na zachování dobrých vztahů mezi všemi spoluobčany,
nemůže ale nečinně přihlížet Vašemu systematickému poškozování pověsti obce
v očích občanů, a to nejenom v očích občanů naší obce, ale i občanů sousedních obcí.
Z toho důvodu jsme se společně s ostatními zastupiteli rozhodli na celou věc reagovat.
Doufáme, že tímto způsobem dojde ke smírnému vyřešení věci a nebudeme se již do
budoucna muset zabývat Vašimi nepravdivými tvrzeními a nepodloženými obviněními,
nýbrž budeme moci věnovat plnou energii skutečnému poslání obce, a to pečovat o
všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů.
Vzhledem k tomu, že jste sám pro vyjádření Vašeho stanoviska zvolil veřejně dostupné
informační kanály, tj. sociální síť Facebook, přišlo nám vhodné se k Vašim názorům
taktéž vyjádřit veřejně.
S pozdravem
zastupitelé
obce Černěves
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