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Spolek občanských sdružení  
Jihozápadního Města,  
občanské sdružení   
Ordovická 3,  
155 00, Praha 5,  
 
 
zaručeným elektronickým podpisem 
 
 
         v Praze dne 18.6.2009 

 

Vážený pane starosto, 

byl jsem informován, že dne 21.5.2009 byl doručen do podatelny městské části Praha 13, 

Sluneční náměstí 13, dopis s názvem "Stížnost na neřešení a nekoncepční práci radnice v 

oblasti životního prostředí a dalšího rozvoje městské části" ze dne 13.5.2009. Dopis byl 

adresován Vám, jako starostovi městské části Praha 13. Odesílatel byl uveden v Dopise jako  

„občanské sdružení Spolek občanských sdružení Jihozápadního Města“. Dopis byl podepsán 

napodobeninou mého podpisu. (dále jen „Podvrh“)  

 

Sděluji vám s plnou odpovědností, že "Stížnost na neřešení a nekoncepční práci radnice v 

oblasti životního prostředí a dalšího rozvoje městské části" jinak řečený Podvrh ze dne 

13.5.2009 jsem nepsal, nepodepsal ani neodeslal.  

 

Současně s plnou vážností sděluji, že obsah Podvrhu je zcela v zásadním rozporu s našimi 

tezemi i cíli a zájmy, jsou současně zveřejněny na našich internetových stránkách 

www.spolek13.cz a byly předmětem demonstrace dne 20.5.2009. Bod 1.- 5. Podvrhu je v 

přímém rozporu s našimi tezemi a cíli a zájmy, bod č. 6 Podvrhu je součástí našich tezí a cílů 

a zájmů.  

 

Naše zájmy jsou spojeny s ochranou ústavních práv a svobod, zejména v oblasti životního 

prostředí. Ctíme práva a svobody ostatních. Naším cílem není spor se zastupiteli na Praze 

13, ani s úředníky, ani s vašimi příznivci, ale rozumná služba obyvatelům. Pro zájmy 

obyvatel, se kterými se ztotožňujeme není významné, kdo sedí na radnici, ale jak pracuje. 

Konstatujeme, že vaše práce je v některých oblastech mizerná a šlendrián dosáhl neúnosné 

výše. Upozorňujeme na nesrovnalosti a v některých oblastech jsme již vaše kompetence 

převzali.  

 

Rozumný hospodář naslouchá názorům ostatních a provádí moudrá rozhodnutí. Co si myslet 

o tom, kdo názory umlčuje a vysmívá se jejích nositelům.  
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Vážený pane starosto, nerozumíme důvodům, proč jste aktivně přistrkoval Podvrh 

zastupitelům na zastupitelstvu městské části Praha 13 dne 17.6.2009, a už vůbec 

nerozumíme vaší aktivistické roli v další distribuci a zveřejňování Podvrhu. Nerozumíme 

tomu zejména s ohledem na naši rozsáhlou korespondenci, ze které na zastupitelstvu nebyla 

řešena takovým způsobem dosud žádná. 

 

Naivita, se kterou se někteří činitelé radnice zmocnili Podvrhu a na jeho půdoryse začali 

vytvářet spiknutí proti občanským sdružením je v ostrém protikladu s rolí, kterou někteří radní 

a někteří zastupitelé hrají občanům Prahy 13 z pozice zvolených zástupců.  

 

A redakční radě časopisu městské části Prahy 13 doporučuji zlaté pravidlo novinářů : 

ověřovat, ověřovat, ověřovat zdroje informací. 

 

Veškeré naše názory a úvahy, kterými se řídíme jsou obsaženy v tezích, které přikládáme, a 

na našich internetových stránkách www.spolek13.cz 

 
Žádám o zpřístupnění originálu dokladu, jakož i o záznam z kamerového systému pro 

příslušné vyšetřování, o předání tohoto mého dopisu všem osobám, kterým jste Podvrh 

předal a o zveřejnění mé reakce na Podvrh v podobě  tohoto dopisu.  

 
O provedených opatřeních mne, vážený pane starosto, neprodleně informujte. 
 
 
 
 
S pozdravem, 
 
 
 
 
       JUDr.Ing.  Petr Kučera 
        jednatel  
 
 
 
 
 
Vážený pan 
Ing. David Vodrážka,  
starosta 
Městská část Praha 13 
Sluneční náměstí 13/2580,  
158 00 Praha 5   


