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Zasláno pouze sekred@cityofprague.cz

Č.j. S-MHMP 214338/2008 a S-MHMP 252900/2008 Praha, 21. května 2008

Vážený pane řediteli,

odpovídám na Váš dopis ze dne 14.05.2008.

Nesouhlasím, že jakákoliv změna termínu předem, pokud se jedná o změnu s tak krátkým

předstihem, jako bylo odpoledne na 20.3.2008 na ráno Velkého Pátku 21.3.2008, je legální.

Při posuzování legality berte v úvahu, že paní ředitelka stavebního odboru sice řekla, že

případné změny budou včas vyhlášeny, ale už nás neupozornila, že počínaje 19.3.2008

musíme nepřetržitě sedět na telefonu a emailu, a vzít si dovolenou na všechny dny počínaje

20.3. a končíce 30.3., abysme zvládli dostavit se na případný „předsun termínu z technických

důvodů“. Jako křesťan a občan státu, kde je Velký Pátek státním svátkem, považuji mně

osobně nedoručenou vyhlášku s 20ti hodinovým předstihem na Velký Pátek jako nelegální.

To dosvědčí i nepřítomnost všech několika desítek účastníků řízení, kteří byli na posledním

termínu 19.3.2008 přítomní a o kterých OST věděl, že mají další připomínky do protokolu a

s jejich přítomností na 31.3.2008 počítal. Proč jste všem neposlali obesílku do vlastních

rukou, tak jak to správně děláte na každý náš písemný dotaz?
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Než podáme žalobu do soudu ohledně nezákonné změny termínu jednání, rádi bychom Vám

dali poslední příležitost doložit, o jaký zákon nebo vyhlášku Vaše tvrzení opíráte, že změna

termínu s pouze 20-ti hodinovým předstihem byla legální. Zatím všichni lidé ze správních

orgánu, kterých jsem se zeptal, zda je přípustné, aby se termín s takto krátkým předstihem

změnil, si o mně mysleli, že to nemyslím vážně.

Když včas dospějete k výsledku, že se Vaši zaměstnanci změnou termínu dopustili přestupku,

můžete toto nařízením dodatečného termínu k přečtení protokolu napravit, což bude ve věci

prospěšné, než projednávat následnou žalobu u soudu, kde se pak celá záležitost schvalování

městského okruhu ještě dále prodlouží.

Ohledně požadované veřejní omluvy není důležité, kdo je komu nadřízený nebo podřízený,

ale o akt, který z morálního hlediska požadujeme za nezbytný. Pokuste se alespoň na chvíli

odložit úřednické chování a nad celou věcí se zamyslet lidsky. Kdybych Vás pozval domů na

návštěvu, kde bych Vás napadl a posléze policii lhal, že jste se mi vloupil do, asi byste si to

také nenechal líbit.

Vzhledem k Vaším dosavadním rychlým odpovědím můžete odpověd zaslat elektronicky na

bubela@gmx.de, nebo dále na mojí Pražskou korespondenční adresu.

V úctě k Vaší neodejmutelné odpovědnosti

Jan Bubela


