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Úřad městské části Brno – Žabovřesky 

K rukám starosty Ing. Pavla Tyralíka 

v kopii Zastupitelstvu MČ - BŽ 

616 00 Brno, Horova 28  

 
V Brně dne 12.02.2017      

Věc:  Odpověď na email ze dne 07.02.2017 

Dokument J006 - NOVOSTAVBA PLOVDIVSKÁ 
 

From: Pavel Tyralik  

Sent: February 07, 2017 1:34 PM 

To: 'Ing. Daniela Janíčková, DiS.' 

Subject: Plovdivská 7 

Vážená paní zastupitelko, 

Na webových stránkách www.plovdivska.cz jsou uvedeny nepravdivé údaje, týkající se objektu Plovdivská 7. 

Žádám Vás o uvedení těchto nepravdivých informací, o kterých víte, na pravou míru. 

Děkuji a jsem s pozdravem    

-- 

Ing. Pavel Tyralík 

starosta 

ÚMČ Brno - Žabovřesky 

Horova 28, 616 00 Brno 

tyralik@zabovresky.cz 

tel.: (+420) 549 523 517 
 

 

Vážený pane starosto, 

 

v této věci opět musím konstatovat, že Vaše iniciativa je v rozporu se zákonem. 

 

1) Nejsem tvůrce těchto stránek a je od vrcholného představitele obce krajně nepřípustné lidem 

podsouvat informace, že já jako zastupitelka vím o nějakých „nepravdivý údajích, týkající se 

objektu Plovdivská 7“ a ještě mě žádat, abych je uvedla na pravou míru. V tomto jste už zašel 

opravdu daleko! 

 

2) Pozastavuji se nad tím, že ač Vám dle Vašich slov na této stavbě nezáleží a máte ji zájem 

zastavit, tak Vás nenechávají v klidu iniciativy běžných občanů. Máme zde svobodu slova, 

zakotvenu v zákonech: 
 

Zákon 85/1990 Sb. o petičním právu, § 2 Ve výkonu petičního práva nesmí být nikomu 

bráněno. Výkon tohoto práva nesmí být nikomu na újmu. 

 

Taktéž svým sdělením a též jednáním tzv. „odstraňujete demokratická práva občanů“, jež 

jsou zaručeny v LISTINĚ ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD, oddíl druhý zaručuje lidem 

politická práva, jež Vám ráda odcituji: 

 

http://www.plovdivska.cz/
mailto:tyralik@zabovresky.cz
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Čl. 17  

(1) Svoboda projevu a právo na informace jsou zaručeny. 

(2) Každý má právo vyjadřovat své názory slovem, písmem, tiskem, obrazem nebo jiným 

způsobem, jakož i svobodně vyhledávat, přijímat a rozšiřovat ideje a informace bez ohledu 

na hranice státu. 

(3) Cenzura je nepřípustná. 

(4) Svobodu projevu a právo vyhledávat a šířit informace lze omezit zákonem, jde-li o 

opatření v demokratické společnosti nezbytná pro ochranu práv a svobod druhých, 

bezpečnost státu, veřejnou bezpečnost, ochranu veřejného zdraví a mravnosti. 

(5) Státní orgány a orgány územní samosprávy jsou povinny přiměřeným způsobem 

poskytovat informace o své činnosti. Podmínky a provedení stanoví zákon. 

Čl. 18 

(1) Petiční právo je zaručeno; ve věcech veřejného nebo jiného společného zájmu má každý 

právo sám nebo s jinými se obracet na státní orgány a orgány územní samosprávy s 

žádostmi, návrhy a stížnostmi. 

Čl. 21 

(1) Občané mají právo podílet se na správě veřejných věcí přímo nebo svobodnou volbou 

svých zástupců. 

Čl. 23 

Občané mají právo postavit se na odpor proti každému, kdo by odstraňoval demokratický 

řád lidských práv a základních svobod, založený Listinou, jestliže činnost ústavních 

orgánů a účinné použití zákonných prostředků jsou znemožněny. 
 

 

Važte svá slova a svá písemná sdělení. Nebudu porušovat zákony, byť mě k tomu písemně 

vyzýváte. 

  
Pěkný den 
 
 
 
    
  
--  
Ing. Daniela Janíčková, DiS., Tel.: +420 602 161 098 
Zastupitelka MČ Brno – Žabovřesky, Horova 28, 616 00 Brno 
 
Zplnomocněna ve věci územního a stavebního řízení  
„NOVOSTAVBA BD, Brno, Žabovřesky, Plovdivská 7“ 
 
Všechny mé odpovědi považujte ve smyslu podání zprávy z mého „Zmocnění k zastupování v 
územním a stavebním řízení Novostavba BD Plovdivská 7, Brno“, ke kterým mě zavázalo 
Zastupitelstvo městské části Brno-Žabovřesky na svém XII. zasedání konaného dne 22. 09. 2016 
 

 


