
Úřad městské části Praha - Dolní Chabry
Starostka Mgr. Kateřina Šilhová Šafránková

Hrušovanské nám. 253/5
184 00 Praha - Dolní Chabry

Vážená paní starostko,

\AC Dolní Chabry
DorL|Ceno 13.09.2021 14:17
Listy 1 Přílohy
li.'sv Druhy příloh
\ACPCH 02215/2021

mc28es7d2b82b4 v*L/

V Praze dne 10.9.2021

navazuji na svůj dopis, který jsem Vám zaslal ve formě mejlu s datem 20.5.2021 jako
reakci na materiály obdržené od Vás na základě žádosti o nároku na informace, a na
další písemné materiály ve věci družstevního garážového areálu. Tentokrát ovšem pro
závažnost věci hodlám použít oficiálního doručení tohoto dopisu, a ne pouze
elektronické pošty.

V uvedeném mejlu jsem se ohrazoval proti nepodloženým pomluvám, které jste
jménem městské části Dolní Chabry zaslala p. JUDr. Kestlovi v dopise ze dne 19. 2.
2021, kde se píše o tom, že cituji z Vašeho dopisu ,,pronajaté pozemky jsou
využívány k osobnímu obohacení několika málo členů družstva", že ,,předmětné
garáže členové družstva pronajímají za částky v řádech tisíců korun měsíčně, nebo
dokonce ,,prodávají" za částky v řádech statisíců". Tyto pomluvy a nactiutrhání měly
být pravděpodobně od'ůvodnčny provokační vývěskou, kterou někdy na začátku celé
kauzy někdo vyvěsil zvnějšku na hlavní bránu: že dá až 300 tisíc korun za přenechání
garáže. Za celou dobu trvání garáží ovšem nikdo nikdy nezveřejnil, kolik !chce za
garáž dostat, nebo kolik za ni obdržel. Tyto pomluvy a bezdůvodná nařčení se týkají
cti a dobré pověsti členů a výboru samosprávy garáží a zejména mne jako jejího
předsedy. Doplňuji, Že podobná vyjádření se objevila při projednávání této věci na
schůzi zastupitelů mČstské části a jsou zaznamenána v zápisu. Jsou to vyjádření, která
způsobila závažnou újmu na mé dobré pověsti a já je nemohu nechat bez odezvy.

Zatím jsem ovšem nezveřejnil další záwžnou věc. Ve stejné době, kdy bylo na hlavní
bráně Uyvěšeno dotčené sdělení, jsem obdržel SMS o podobném obsahu s žádostí,
zda bych nevěděl o nějaké volné garáži. Pisatel měl číslo mého mobilu před sebou na
firemní tabuli samosprávy na bráně areálu garáží. Na SMS jsem nereagoval a smazal
ji. Protože mám pomčrnč starý typ mobilu, zpráva se umístila na dvou stranách a
smazala se pouze první část; konec zůstal zachován: ,,kolem 300 tis. S pozdravem J.
Babor." Na toto příjmení jsem v poslední době náhodou narazil v jednom článku o
režimním herci Z. Buchvaldkovi, který hrál hlavní roli ve filmu Muž na radnici
z osmdesátých let. Ta role měla stejné příjmení nebo se lišila pouze jedním
písmenem: Bavor. A zřejmě se autor SMS nějak ztotožňoval s rolí zastupitele a
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neměl jinou inspiraci při volbě příjmení, když nechtěl použít svého pravého příjmení.
Nemohu to nepovažovat za důležitou okolnost ve věci nařčení z korupce, protože
pisatel zřejmě čekal, že si řeknu o část té částky, a to podle pořekadla ,,podle sebe
soudím tebe"! Přestože se mu úmysl nezdařil, použil to při jednání ve věci na
zastupitelstvu stejně ,,jakoby se stalo".

Protože se jedná o závažnou újmu na mé dobré pověsti rozšířenou v některých
kruzích, jako je zastupitelstvo městské části Dolní Chabry nebo Stavební bytové
družstvo Staveg a jeho součásti samosprávy řadových družstevních garáží 2080
v Dolních Chabrech, žádám o uvedení této věci na správnou míru ve všech třech
těchto složkách. Žádám, aby tato záleŽitost byla projednána na nejbližší schůzi
zastupitelstva a v zápise z ní bylo výslovně uvedeno, Že ,,pomluvy a bezdůvodná
nařčení z nekalé činnosti (uvedené v citacích na začátku tohoto dopisu) se netýkají
předsedy samosprávy doc. RNDr. Miroslava Milera, DrSe." Jsem přesvědčen, že i
pro lidi z mého nejbližšího okolí jde o pomluvy, ale ti at' se proti nim brání sami.
Příslušný výpis ze zápisu zasedání zastupitelstva musí být bez prodlení zaslán na
adresu předsedy družstva Staveg a toto družstvo jej rozešle všem členům samosprávy
2080.

Pokud se tak nestane a má čest nebude takto obnovena, zvážím další kroky k její
nápravě, a nebude mi Cizí ani podání žaloby u soudu a požadování finančního
odškodnění za ztracenou dobrou pověst. Doufám však, že projevíte dobrou vůli
k nápravě mého nařčení, a hned v nejbližším možném termínu to uskutečníte.

S pozdravem

Miroslav Miler
předseda výboru samosprávy 2080

Kopie ve formě elektrické pošty zaslána předsedovi představenstva Staveg


