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Výzva k omluvě spolku
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,
jste jako první v této diskusi vystoupil se svým předem připraveným písemným projevem.
Vaše diskusní vystoupení, které jste si, jak jste sám uvedl, písemně připravil, bylo svým
obsahem a přednesem za hranicí tolerance a kultivované slušnosti svobodného demokratického
projevu. Vaše vystoupení bylo úmyslně vedeno v útočném, nepřátelském a hrubě vyjadřujícím
tónu, za užití dehonestujících nepravdivých vyjádření, urážek a pomluv k právnické osobě –
Spolku „Za společný Branov“ a jeho některým členům a zástupcům, když například právnickou
osobu Spolek „Za společný Branov“ jste označil za „Udavačský spolek“. Toto urážlivé a
pomlouvačné označení bylo Vámi zdůrazněno a užito opakovaně.
Předmětem Vaší 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 Vašemu osobnímu veřejnému urážení a osočování možnost bránit. Předmětem dalších
Vašich slovních útoků, hrubého slovního urážení mimo diskusi 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.
Vaše vystoupení, neúnosná míra urážlivých výroků je neslučitelné se zásadami věcného a
slušného jednání a chování narušující občanské soužití. Vaše vystoupení nebylo toliko vedeno
věcnou konkrétní kritikou a nesouhlasem, ale snahou urážet a dehonestovat jiné. Vaše veřejné
vyjádření je nejen v rozporu s dobrými mravy a ale i se zákonem. Vaše vystoupení nemůže být
vnímáno jinak, než jako hrubá urážka, pomluva členů spolku, a spolku jako takového učiněné
veřejným způsobem. 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.

Tím, že jste přímo na veřejném místě, před dalšími občany obce dehonestoval, urážel a slovně
hrubě napadal členy a sympatizanty spolku a spolek jako takový, jste se dopustil
nepřiměřeného nezákonného jednání, které způsobuje vážnou újmu na cti a pověsti 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. Nepřipustíme, aby se zastupitelé, členové spolku a další sympatizující
spoluobčané se stali terčem a obětí zastrašování, provokací, osočování, vyhrožování a pomluv.
Proti všem těmto projevům se budeme důsledně bránit cestou práva. Celé Vaše vystoupení je
zaznamenáno pořízeným zvukovým záznamem ,pořízeného v rámci pořízení zvukového záznamu
veřejného zasedání ZO.
Pane Jaroslave Štillere,tímto Vás vyzýváme abyste jste se za své urážky a pomluvy
adresované spolku „ Za společný Branov “ veřejně, nebo aspoň písemně, spolku v
přiměřené době 30 dní omluvil.
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. Vaše jednání
pak zřejmě naplňuje i skutkovou podstatu trestného jednání, kdy Trestní zákoník pamatuje
na jednání, spočívající v tom, že někdo o jiném sdělí nepravdivý údaj, který je způsobilý
značnou měrou ohrozit jeho vážnost u spoluobčanů nebo způsobit mu jinou vážnou újmu, je
tímto zákonem definováno jako trestně odpovědné jednání .
Pane Jaroslave Štillere, spolek „ Za společný Bránov “ je otevřený každému názoru a věcné
diskusi. Nic nebrání tomu, aby jste nás navštívil, pohovořil a vyměnil si slušně s členy spolku a
dalšími názory. Věcná diskuse, vzájemná tolerance to je cesta pro obec. Zveme Vás k účasti na
naše akce.
Naší žádost k omluvě považujeme, vzhledem k rozsahu a povaze věci, za víc než přiměřenou a
vstřícnou. Žádost považujeme za návrh smírného řešení věci a za náš pokus o smír.

Zastupitelé, členové a sympatizanti spolku „Za společný Branov“

Doručovací adresa spolku:

Projednáno na schůzi členů spolku „ Za společný Branov “, sympatizantů spolku a zastupitelů
zvolených za spolek dne 11. 01. 2017

