Vážená paní inženýrko Javornická,
coby signatáři otevřeného dopisu jsme rádi, že se naším podnětem bude magistrát zabývat.
Prosíme vás případně o co nejrychlejší zásah, neboť do věci se zcela nemístně vložil tajemník
městské části Mgr. Vítězslav Kaliba a sdělil nám, že sám iniciativně rozhodl o tom, že sběr podpisů
pod petici budou provádět brigádníci placení městskou částí.
Ve své reakci argumentuje tím, že petici může podat i právnická osoba tedy i městská část. To je
jistě pravda (jakkoliv ojedinělý takový postup je), avšak rada městské části nikdy nepřijala usnesení,
které by městskou část jako právnickou osobu k takovému jednání zmocňovalo.
Především je ale třeba říci, že z textu petice žádným způsobem nevyplývá, že se jedná o petici
právnické osoby. Naopak je podepsána paní starostkou jako fyzickou osobou. Pod peticí se nově
objevil podpis další členky rady a text petice se tak opět změnil oproti znění, o kterém se hlasovalo.
Nic se však nemění na faktu, že podle § 5 zákona o právu petičním musí být jasné, kdo petici
podává. Ze současné verze je jasné, že jí podává fyzická osoba Hana Moravcová, neboť ta je v textu
uvedena. Pokud by petici podávala právnická osoba, musela by tam být uvedena tato právnická
osoba namísto osoby fyzické jako nyní. Žádný takový text však schválen nebyl.
Je evidentní, že obec platí soukromou petici v jejímž textu je jako podavatel uvedena fyzická nikoliv
právnická osoba. Všechny námitky z našeho dopisu tak zůstávají v platnosti.
Pokud navíc bude podpisy sbírat městská část jako právnická osoba, bude i takto shromažďovat
osobní údaje a není vůbec vyřešeno, jak bude při tomto postupu dodrženo GDPR. Podpisy mají
sbírat studenti a podavatelem přitom má unikátně být obec jako právnická osoba.
Upozorňujeme dále, že chování tajemníka obce je zcela neúnosné. Z nezávislého úředníka je de
facto vykonavatel osobní (z)vůle starostky obce. Tajemník od začátku toto jednání podporuje a
vychází mu vstříc. Dále už několik týdnů písemně i slovně vyhrožuje zastupitelům, kteří poskytli
rozhovory médiím, že porušují GDPR. Iniciativně rozjel několik šetření, předsedkyně finančního
výboru, radní i další představitelé samosprávy byli tajemníkem zváni k osobnímu podání vysvětlení
potom, co si dovolili mluvit s deníkem Mladá fronta DNES. Tajemník přitom nereaguje na dopisy a
dotazy radních či zastupitelů.
Zdůrazňujeme, že zde nejde z naší strany o politickou aktivitu nějaké jedné nespokojené skupiny.
Toho budiž důkazem, že signatáři dopisu jsou členové rady i opozice, místostarostové, radní,
předsedové výborů, členové komisí a zastupitelé a kandidáti z celé řady různých stran a hnutí od
Hnutí občanů Počernic, Pirátské strany, KDU-ČS až po ANO a nezávislé.
Máme obavy o regulérnost voleb v naší obci a žádáme Magistrát hlavního města Prahy o urychlený
zásah. Prosíme předejte toto naše podání příslušným úředníkům.
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