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1.

ÚVOD

1.1. Navrhovatel podal „Návrh na rozhodnutí o neplatnosti voleb do Zastupitelstva obce Zdiby
konaných ve dnech 5. 10. a 6. 10. 2018, event. na rozhodnutí o neplatnosti hlasování v rámci
voleb do Zastupitelstva obce Zdiby konaných ve dnech 5. 10. a 6. 10. 2018“, datovaný
19. 10. 2018 (dále jen „Návrh“).
1.2. K předmětnému Návrhu podal dne 26. 10. 2018 účastník řízení – OBČANSKÁ INICIATIVA
ZDIBY vyjádření.
1.3. Dne 1.11.2018 právní zástupce OBČANSKÉ INICIATIVY ZDIBY nahlédl do předmětného
spisu, vedeného Krajským soudem v Praze pod sp. zn. 54 A 144/2018, ve kterém bylo
vloženo vyjádření odpůrce Sdružení fotbal – Zdiby, Veltěž, Přemyšlení (tento účastník řízení
dále také jako „Sdružení fotbal“) ze dne 26.10.2018 (dále jen „Vyjádření“).
1.4. Vzhledem k tomu, že ve Vyjádření Sdružení fotbal jsou uvedeny nepravdivé skutečnosti,
považuje OBČANSKÁ INICIATIVA ZDIBY za nutné na to reagovat tímto doplněním
vyjádření.
2.

DOPLNĚNÍ K VYJÁDŘENÍ

2.1. VYVĚŠENÍ BANNERU
2.1.1. Nepravdivé vyznačení na fotografii
Sdružení fotbal ve svém Vyjádření poskytuje fotografie se zavádějícím zákresem, když
v grafickém znázornění nepravdivě označuje „Vstup do volební místnosti v budově Mateřské
školy Zdiby“ v jiném místě, než ve kterém vstup ve dnech 5. a 6. 10. 2018 ve skutečnosti
byl.
Sdružením fotbal znázorněný vstup nebyl ve dnech voleb pro přístup k volbám a místnímu
referendu vůbec používán a ani tak nebyl označen. Nebyl místem, kde docházelo ke vstupu
voličů do areálu místa voleb a k jejich následnému směřování do volební místnosti.
Vyjádření Sdružení fotbal je překvapující, jelikož osobou kandidující na 1. místě tohoto
uskupení je stávající starosta obce Zdiby Jan Tvrdý, který se podílel na organizaci voleb, tj.
mimo jiné i na určení volební místnosti a byly mu jistě známy veškeré organizační
záležitosti, včetně určení a označení vstupu do areálu.
Nepravdivé označení vstupu do volebního objektu ve Vyjádření Sdružení fotbal má za
následek i realitě neodpovídající uvedení vzdálenosti mezi umístěním předmětného banneru
a vstupem do budovy, v níž se nacházela volební místnost pro komunální volby, která je tak
nesprávně zkrácena na podatelem uváděných 22-25 metrů. Tyto údaje rovněž neodpovídají
skutečnosti.
Vstup do areálu Základní a Mateřské školy Zdiby, který byl označen a využíván občany jako
přístup na pozemek areálu místa konání voleb, byl od banneru ve skutečnosti vzdálen cca 45
m a vstup do budovy, kde se nacházela volební místnost cca necelých 100 m.
Vstup označený Sdružením fotbal na, tímto podatelem poskytnuté fotografii, je ve
skutečnosti vstupem k místní Obecní policii a nikoliv vstupem do Základní a Mateřské školy
Zdiby, kde byla volební místnost. Mezi areálem Obecní policie a Základní a Mateřské školy
ve Zdibech je pevný kovový plot, který oba areály odděluje a tím i fakticky znemožňuje
příchod do Základní a Mateřské školy Zdiby od vjezdu Obecní policie, Sdružením fotbal
graficky nepravdivě označeného jako „Vstup do volební místnosti v budově Mateřské školy
Zdiby“.
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Pro větší přehlednost vkládáme fotografie s popisem:

Obr. 1: Celkový pohled

Obr. 2: Pohled od domu JUDr. Slavíkové
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Obr. 3: Detail oddělení areálu Obecní policie a Mateřské a Základní školy Zdiby
Zákres a informace předložené Sdružením fotbal jsou proto nepravdivé a zavádějící. Místo
vstupu k volebnímu objektu je účelově zakresleno jinak, aby byl dosažen Sdružením fotbal
tvrzený „reklamní a propagandistický dosah“ reklamního banneru.
To, že zákres poskytnutý Sdružením fotbal je nepravdivý je jednoduché doložit – stačí se
zeptat kteréhokoliv voliče v obci. Tuto skutečnost může jistě rovněž doložit předseda volební
komise Voleb, pan Marek Majsner.
Důkaz: výslech svědka pana Marka Majsnera
Blíž ohledně umístění banneru (fotografie, zákresy a videozáznam skutečné přístupové cesty
– viz prosím bod 2.2.1. vyjádření OBČANSKÉ INICIATIVY ZDIBY ze dne 26. 10. 2018).
2.1.2. Nepravdivé údaje o přístupové cestě
Účelovost Vyjádření Sdružení fotbal je zřejmá i v další části, ve kterém Sdružení fotbal
naznačuje, že ulice Na Lada, ve které se nacházel vstup do objektu místa voleb a kde se po
omezenou dobu vyskytoval i reklamní banner, je ulicí, kterou přicházeli voliči z těchto,
Sdružením fotbal uváděných, ulic: Na Lada, Veltěžská, V Kopci, Chaberská, Turistů, Na
Ladech, Slunná, Liliová, Růžová, Akátová, Horní, Dolní, Sřední, Pěšinka, Zlatý Kopec,
Větrná, Travnatá, Stinná, Polední, Dlouhá, Dlouhá, Půlnoční, Večerní, Ranní, Žitná, Ječná,
Pšeničná, Zdibská a další.
Ulice Na Lada je vedlejší a jednosměrná ulice, která při vjezdu do této ulice po několika
málo metrech začíná vstupem do objektu místa voleb. Tzn., že k přístupu naprosté většiny
4

voličů k volební místnosti došlo, aniž by jakkoliv mohli zahlédnout banner, který následoval
až o desítky metrů dále. Pouze pár voličů, převážně bydlících v bezprostředním okolí, kteří
přicházeli do volební místnosti pěšky, mohlo projít i kolem banneru. Příjezd z ulic
uváděných Sdružením fotbal ulicí Na Lada kolem banneru není k volebnímu objektu možný
(je případně možný pouze odjezd).
3.

ZÁVĚR
I výše uvedené doplněné skutečnosti dokládají, že Návrhu nelze vyhovět. Navrhovatelem
nebyly tvrzeny ani prokázány skutečnosti, ze kterých by vyplývalo, že jsou splněny
podmínky pro vydání rozhodnutí o neplatnosti Voleb či hlasování podle § 60 zákona o
volbách do zastupitelstva. Navrhovatel namísto důkazů předkládá pouze spekulace.
S přihlédnutím ke všem skutečnostem, uvedeným i v tomto doplněném vyjádření, žádáme
Krajský soud v Praze, rozhodl následovně:
Návrh se zamítá v plném rozsahu.

OBČANSKÁ INICIATIVA ZDIBY
na základě plné moci
Mgr. Miroslav Synek, advokát,
ev. č. ČAK: 9503;
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