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OTEVŘENÝ DOPIS STAROSTOVI OBCE BRANOV K NEDÚSTOJNÉMU JEDNÁNÍ ZO  

 

   V závěru minulého roku, 29. prosince 2016 se v místní sokolovně uskutečnilo veřejné 

zasedání zastupitelstva obce Branov. Na tomto zasedání v rámci bodu programu – diskuse, 

jako první vystoupil občan p. Jaroslav Štiller, bratr starosty obce, který veřejné zasedání 

zastupitelstva obce Branov v uvedený den řídil.  
 

Diskusní vystoupení, které si jak sám p. J. Štiller uvedl, sám písemně připravil, bylo svým 

obsahem a přednesem za hranicí tolerance a kultivované slušnosti svobodného demokratického 

projevu. Diskusní příspěvek svým obsahem byl úmyslně veden v útočném, nepřátelském a  

hrubě vyjadřujícím tónu, za užití dehonestujících nepravdivých vyjádření a pomluv k právnické 

osobě – Spolku „Za společný Branov“ a jeho některým členům a zástupcům, když například 

právnickou osobu Spolek „Za společný Branov“ označil za „Udavačský spolek“, kdy toto 

označení bylo užito a zdůrazněno ve vystoupení p. J.Štillera opakovaně. Předmětem veřejné 

dehonestace a veřejných urážek nebyl jen spolek samotný, ale i jmenovitě i další fyzické 

osoby, které na jednání nebyly přítomny a neměli se tak možnost proti jejich osobnímu 

veřejnému urážení a osočování možnost bránit.  

 

Předmětem slovních útoku a hrubého slovního urážení, a to nejen v daném diskusním 

vystoupení, ale i v průběhu jednání zastupitelstva obce, byl zastupitel obce, řádně zvolený na 

kandidátce nezávislých kandidátů na kandidátní listině „Spolku za společný Branou“, p. Ing. 

Karel Sklenička. 

 

Bratr diskutujícího, starosta obce p. František Štiller v průběhu všech vedených slovních 

výpadů a cílených urážek vůči zastupiteli Ing. K. Skleničkovi jako řídící nezasáhl, ačkoliv byl k 

tomu v průběhu řízení opakovaně vyzván., tyto výzvy přehlížel. V rámci své pravomoci nezasáhl 

žádným způsobem ani v průběhu poměrně dlouhého urážlivého diskusního příspěvku svého 

bratra vůči spolku a dalším nepřítomným osobám. 

 

 



Občanský spolek "Za společný Branov" v minulosti nejednou obecně upozorňoval na nedobrý 

stav při jednáních zastupitelstva obce Branov. Nevhodnost vystupování, neúnosná míra 

vystupování některých osob na veřejném zasedání obce Branov a to co se mnohdy na těchto 

jednáních děje, je neslučitelné se zásadami věcného a slušného jednání a projednávání věcí, je 

v rozporu s dobrými mravy a se zákonem o obcích. V důsledku nepřijatelné tolerance vůči 

stupňujícím se projevům sprostoty, osobního urážení a napadání, spočívajících v připuštění 

nekontrolovatelného chování, hrubosti vyjadřování a umožnění dehonestujících urážek vůči 

jiným se jednání zastupitelstva obce snižuje na "kolbiště" osobního napadání a vyslovování 

nepřijatelných urážek. To co se dělo a událo na posledním jednání zastupitelstva obce, to 

překonalo dosud vše špatné. Zasedání veřejného zastupitelstva obce nebylo z hlediska řízení 

nejen diskuse zvládnuto a zasedání neměl řídící pod kontrolou. Není možné, aby na zasedání 

zastupitelstva obce bylo tolerováno a umožněno tak rozsáhlé hrubé vyjadřování, pomlouvání a 

urážení. Skutečnost, že osoba, která se hrubého napadání a urážení dopustila, je bratrem 

starosty, nemůže být omluvou pro nepřípustnou toleranci a přehlížení takového to jednání a 

vystupování. Neomluvitelné je i chování samotného starosty obce Branov, který má sám 

problémy s kontrolou svého vyjadřování, což prokázal svými vyřčenými slovy v průběhu řízení 

vůči zastupiteli p. Ing. K. Skleničkovi.  Vytváření jakéhosi veřejného nepřátelství za každou 

cenu vůči každému, kdo nesdílí názor starosty obce je škodlivé všem a obci zejména. 

Důstojnost a vážnost zasedání zastupitelstva a tím i jeho pověst značně trpí a narušuje 

vzájemné nejen mezioobčanské a sousedské vztahy. Základem je diskuse, naslouchat i 

menšinovým názorům a argumentům. Válcování a prosazování toho či onoho za každou cenu je a 

bude cestou do pekel.  

 

Občanský zákoník poskytuje základní a prvotní záruku právnickým osobám ve věcech ochrany 

jejich osobních nehmotných hodnot tím, že zaručuje právo na pokojné užívání názvu právnické 

osoby a právo bránit se proti neoprávněným zásahům do jejich dobré pověsti.  

 

Pan Jaroslav Štiller tím, že přímo na veřejném místě před dalšími občany obce dehonestoval, 

urážel a napadal členy a sympatizanty spolku a spolek jako takový se dopustil nepřiměřeného 

nezákonného jednání, které způsobuje vážnou újmu na cti a pověsti všech členů spolku a spolku 

jako takového. Veřejné obvinění a pomluva o tom, že spolek je „spolkem udavačů“ a označení 

spolku „ udavačský spolek“ nemůže být a nebude spolkem „Za společný Branov“ tolerováno.  

Řídící jednání, starosta obce p. František Štiller umožnil volný průběh nedůstojného, 

sprostého a urážlivého vyjadřování svého bratra bez zásahu a možného usměrnění, ba naopak 

k tomu přidal ještě svůj vlastní komentář. Občanský spolek "Za společný Branov" je 

dobrovolným seskupením občanů, řádně zaregistrován u příslušného soudu. Jeho členskou 

základnu, členů a sympatizantů tvoří nejen občané obce Branov. Tyto občany spojuje společný 

cíl, aby Branov, prostředí Oty Pavla, jeho odkaz, životní prostředí bylo chráněno, aby se v 

životě obce vše dělo transparentně s občany pro všechny.    

 

Členové spolku „Za společný Branov“ a další sympatizující spoluobčané zásadně prohlašujeme, 

že nemáme žádný důvod nechat se bezdůvodně a účelově napadat a osočovat. Nikdo nemá 

právo poškozovat dobré jméno spolku a to ani bratr pana starosty. Spolek se také tímto 

veřejně přihlašuje a staví za své zastupitele obce, kteří  byly řádně zvoleni v komunálních 

volbách na nezávislé kandidátce spolku., kteří jsou neustále terčem různých napadání a 

urážek.  Stavíme se za jejich vykonanou práci, že přes útoky a sprostotu brání práva občanů 

obce, chrání zájmy obce a žádají transparentnost v jednání vedení obce.   



Nepřipustíme, aby se zastupitelé, členové spolku a další sympatizující spoluobčané stali 

terčem a obětí zastrašování, provokací, osočování, vyhrožování a pomluv. Proti všem těmto 

projevům se budeme, pane starosto důsledně bránit cestou práva. Nikdo nás neumlčí, ani 

neurvalé  a sprosté útoky Vašeho bratra. 

 

Pane starosto, tímto Vás veřejně vyzýváme, abyste zajistil, že v budoucnu budou další 

následná jednání zastupitelstva obce vedená a řízena tak, aby nebylo připuštěno žádné 

urážení a napadání kohokoliv, aby jednání zastupitelstva obce probíhalo slušně a důstojně 

v duchu zákona o obcích. 

 

Vyzýváme Vás, pane starosto, abyste jednání zastupitelstva obce připravoval v souladu 

se zákonem o obcích a v souladu s pravidly platného jednacího řádu ZO Branov.   

 

Žádáme ostatní zastupitele obce, aby se k tomuto způsobu jednání svým vystupováním 

sami přihlásili a slušnost v jednání zastupitelstva obce nám pomohli prosazovat. Můžeme 

mít rozdílné postoje, ale respektujme vzájemnou důstojnost a vážnost.  

 

 

Projednáno na schůzi členů spolku „ Za společný Branov “, sympatizantů  spolku  a zastupitelů 

zvolených za spolek dne 11. 01. 2017 

 

 

 

 

Zastupitelé, členové a sympatizanti spolku „Za společný Branov“ 

 


