Krajský soud v Praze
nám. Kinských 234/5
150 75 Praha 5
ke sp. zn. 55 A 79/2022
Ve věci:
navrhovatelů:

a) Ing. Karolína Stařecká
b) Ing. Karel Otava
oba zast. M r. H nkem Navrátilem, advokátem

a odpůrců:

1. Městský úřad Lysá nad Labem, se sídlem Husovo náměstí 23, Lysá nad Labem
2. Společně pro Lysou, zastoupená Monikou Čapkovou, zmocněnkyni
3. Lysá nás spojuje, zastoupená Janem Burianem, zmocněncem
4. ANO 2011, zastoupená Bc. Veronikou Šefl, zmocněnkyní

o návrhu na neplatnost volby kandidátů ve volbách do Zastupitelstva města Lysá nad Labem konaných
ve dnech 23. a 24.9.2022
vyjádření odpůrce Lysá nás spojuje
Jednou

Na základě výzvy nadepsaného soudu ze dne 10.10.2022, která byla odpůrci doručena prostřednictvím jeho zmocněnce
dne 11.10.2022, tímto odpůrce č. 3 podává ve stanovené lhůtě 3 dnů toto své vyjádření k návrhu navrhovatelů:
1.
Předně odpůrce č. 3 uvádí, že nevznáší námitku podjatosti soudce ani soudní osoby. Dále uvádí, že v rámci jeho
volební kampaně nedošlo k žádnému porušení zákona, které by vedlo k vyslovení neplatnosti voleb či k neplatnosti volby
kandidátů v komunálních volbách do Zastupitelstva města Lysá nad Labem konaných ve dnech 23. a 24.9.2022 (dále jen
„komunální volby“).
2.
Navrhovatelé svůj návrh odůvodňují tím, že odpůrce č. 3 porušil veškerá pravidla seriózně vedené volební
kampaně. Porušení mělo spočívat v tom, že odpůrce č. 3 dle tvrzení navrhovatelů vedl 4 roky proti vedení města cílenou
diskreditující kampaň mající za cíl vylíčit dosavadní zastupitelstvo jako zločineckou organizaci s tím, že lživá nařčení měl
odpůrce č. 3 šířit prostřednictvím vlastního webu, facebooku a periodika. Vrcholem politické kampaně mělo být tvrzení, že
navrhovatel b) coby starosta Města Lysá nad Labem chtěl v Lysé realizovat výstavbu ubytovny pro dva tisíce sezónních
dělníků, přičemž toto tvrzení mělo za cíl absolutní diskreditaci před volbami.
Odpůrce č. 3 v této souvislosti uvádí následující:
(1) Uskupení Lysá nás spojuje není a nikdy nebylo politickým hnutím, v rámci voleb odpůrce č. 3 vystupoval jako sdružení
nezávislých kandidátů Lysá nás spojuje.
(2) Zastupitelstvo Města Lysá nad Labem má 15 členů, přičemž v letech 2018 až 2022 bylo celkem 6 zastupitelů
z uskupení Lysá nás spojuje (zastupitelé původně kandidovali pro dané volební období pod třemi subjekty Cesta
města, Kulturně! a Lysá nás baví – KDU-ČSL, přičemž po volbách došlo k jejich spojení a nadále již vystupovali pod
„značkou“ Lysá nás spojuje). Odpůrce č. 3 tak rozhodně neměl za cíl vylíčit dosavadní zastupitelstvo jako zločineckou
organizaci, neboť by tím, použije-li nemístné označení navrhovatelů, označil i své zastupitele jako zločince, což se
nezakládá na pravdě.
(3) O projektu podnikatelského inkubátoru, který ze všech dostupných výkresů vykazoval znaky ubytoven (v několika
halách byly umístěné apartmány o 1 pokoji se sociálním zázemí), což je ostatně patrné i z přílohy k návrhu předložené
samotnými navrhovateli, se odpůrce dozvěděl na jaře 2019, tedy více jak tři roky před komunálními volbami. Pokud měl
být tento projekt vrcholem neregulérní volební kampaně odpůrce č. 3, pak se nejspíše muselo jednat o jiné volby než
volby komunální. V takovém případě je však toto tvrzení navrhovatelů naprosto irelevantní. Odpůrci č. 3 se navíc
nechce věřit, že by navrhovatelé za celé 3 roky nedokázali rozumně vysvětlit své počínání, zvláště pak za situace, kdy

navrhovatelka a) byla uvolněnou radní a navrhovatel b) byl starostou, kdy oba z titulu svých funkcí ovládali veškerá
tištěná i audiovizuální média Města Lysá nad Labem.
(4) Navrhovatelé vytýkají odpůrci č. 3, že inicializoval vznik petice proti výstavbě ubytoven. Zde nezbývá než uvést, že je
zákonným právem každého se sám nebo společně s jinými obracet na státní orgány se žádostmi, návrhy a stížnostmi
ve věcech veřejného nebo jiného společného zájmu, které patří do působnosti těchto orgánů. Je smutné, že
navrhovatelé ani po čtyřech letech svého působení ve vrcholných funkcích komunální politiky nemají povědomí o tom,
že petiční právo je jedním z ústavně zaručených práv každého občana České republiky.
(5) Lživé informace měl odpůrce č. 3 šířit prostřednictvím svého webu, facebooku a periodika. Ano, spolek Lysá nás
spojuje, z.s. (tím pádem i odpůrce č. 3) má svůj web (www.lysanasspojuje.cz), svůj facebookový profil a od května 2019
začal vydávat vlastním nákladem tiskovinu Bez cenzury. Oba navrhovatelé také mají svůj facebookový profil; Společně
pro Lysou, za kterou oba navrhovatelé kandidovali, má také svůj facebookový profil a rovněž i webovou stránku
(www.cssd-lysanadlabem.cz) a nic navrhovatelům nebránilo vydávat na své vlastní náklady tiskovinu. Navrhovatelé
dále jako vrcholní zástupci Města Lysá nad Labem ovládali facebookový profil Města Lysá nad Labem, z rozpočtu
města byla hrazena místní televize, dále audiovizuální služby a konečně 1x měsíčně vycházelo v tištěné podobě
městské periodikum Listy, které bylo zdarma distribuováno do všech domácností v Lysé nad Labem. Jelikož vedení
města v čele s oběma navrhovateli zavedlo v Listech v roce 2019 cenzuru (opozičním zastupitelům nebylo umožněno
v Listech cokoliv publikovat vyjma textu o tisíci znacích v okénku zastupitele) a docházelo k mazání politicky
nevyhovujících komentářů z facebookového profilu města, nezbylo Lysá nás spojuje, z.s. nic jiného, než začít o dění
ve městě informovat prostřednictvím svých informačních kanálů, a to včetně tiskoviny. Tiskovina Bez cenzury vyšla 2x
v roce 2019, 3x v roce 2020, 3x v roce 2021 a 2x v roce 2022, tedy zdaleka ne tak často jako Listy, ve kterých oba
navrhovatelé měli neomezený prostor (místem i financemi) pro to, aby představili svoji práci, vysvětlili své projekty
a vyjádřili své názory. A oba tak ostatně celé čtyři roky pilně činili (s obsahem Listů se lze seznámit zde:
www.mestolysa.cz/cs/sluzby-a-organizace/listy.html). Odpůrce č. 3 si proto dovoluje konstatovat, že pokud by měl
kdokoliv právo vznést stín pochybností o regulérnosti předvolební kampaně v Lysé nad Labem, byli by to pouze a jen
členové kandidátních listin, které nebyly zastoupené ve vedení Města Lysá nad Labem. Mezi ty však navrhovatelé
nepatří.
(6) Lysá nás spojuje, z.s. se během svého čtyřletého působení podařilo získat díky své práci a ochotě Lysákům naslouchat
a řešit s nimi jejich problémy velké množství podporovatelů. Je tak zcela přirozené, že členové Lysá nás spojuje, z.s.,
podporovatelé, jakož i samotní kandidáti odpůrce č. 3 se v rámci návštěv u svých známých, přátel a rodiny bavili mimo
jiné i o politickém dění v Lysé nad Labem. Toto téma v Lysé rezonovalo, v září letošního roku obzvláště pak z důvodu,
že zastupitelé za odpůrce č. 3 zjistili, že se v rozpočtu města nedostává více než 50 milionů Kč na investiční akce,
které současné vedení již zasmluvnilo bez příslušného rozpočtového krytí. Odpůrce č. 3 naprosto nechápe, jak mu
může být vytýkáno to, že se jeho členové, podporovatelé i kandidáti stýkají se svými přáteli, známými a členy rodiny.
3.
Navrhovatelé se ve svém návrhu omezili pouze na tvrzení, přičemž řada z nich není pro toto řízení vůbec
relevantní (např. projekt podnikatelského inkubátoru alias ubytoven z roku 2019). Dále uvedli, že odpůrce č. 3 neváhal
ve své kampani používat metody, které jsou za hranou platných právních předpisů. Neuvedli však již, o jaké metody se
mělo jednat a za hranou jakých právních předpisů se tak stalo. Navrhovatelé ani neuvedli, v čem konkrétně měly volby
proběhnout v rozporu se zákonem. Tvrzení jsou neurčitá, nekonkrétní, obecná.
Odpůrce č. 3 se navíc nemůže zbavit dojmu, že návrh navrhovatelů podaný několik málo hodin před vypršením
zákonné desetidenní lhůty pro jeho podání byl učiněn z důvodu prodloužení jejich působení ve funkci starosty
u navrhovatele b) a uvolněné radní u navrhovatelky a). Pokud by tomu tak nebylo, pak by návrh navrhovatelů, kteří jsou
právně zastoupeni advokátem, tedy erudovanou osobou s právním vzděláním, zajisté vypadal jinak.
4.
S ohledem na shora uvedené skutečnosti a vzhledem k obsahu návrhu navrhovatelů odpůrce č. 3 navrhuje, aby
byl návrh navrhovatelů datovaný dne 6.10.2022 zamítnut.
V Lysé nad Labem dne 13.10.2022
Jan Burian, zmocněnec Lysá nás spojuje
e-mail:

