Vážené vedení města a komise,

Věděl jsem, že potrefená husa se ozve a neměl jsem nijak v úmyslu přiživovat tuto nízkou
diskuzi, neboli přestřelku jako komentovala paní Petříková. Je ale potřeba p. Vilimovskému
za jeho mail poděkovat, protože p.t. obecenstvu poskytl vynikající důkaz o sprosťárnách,
které jsou nedílnou součástí jeho politické práce. Bylo by jen žádoucí, aby si všichni
uvědomili, že tento druh stbáckého slídění se může kdykoliv týkat i jich. „Demokratizační
proces?“ Asi jste zaspal dobu, demokracie je v České republice a tedy i v Mníšku pod Brdy již
25 let. Spíše jste se asi přepsal a myslel jste „normalizační proces“, ale to jste naštěstí zaspal
také. Štěstí i pro nás všechny.

Přenesme se nyní přes názorovou bramboračku pana Vilimovského k nejpodstatnějšímu
bodu, který by se dal stručně nazvat „kdo tady vlastně lže“. V předchozím elaborátu jsem byl
obviněn: Pan Robert Izák bezostyšně lže, když uvádí, že požaduji změnit pozemky na
stavební: „O snaze změnit určení pozemků na stavební ….“. Nu tak se na to podívejme – viz
přílohy.

V první příloze „Připomínky k návrhu zadání územního plánu“ se na straně 3 sám pisatel
přiznává:

„Prohlašujeme, že dne 7.9.2011 jsme v souladu s výzvou Městského úřadu Mníšek pod Brdy
na změny územního plánu ze dne 1.7.2011, podali návrh na změnu územního plánu a změnu
využití pozemků.“

Ve stejném dopise dochází i na výhrůžky:

Jsme přesvědčeni, že v případě zamítnutí a neřešení nového stavu se jedná o akt diskriminace
ze strany pořizovatele a to z důvodu opozozičních aktivit zastupitele JUDr. Miroslava
Vilimovského. Proti stávajícímu postupu přípravy územního plánu použijeme veškeré
prostředky právní ochrany.

Sám dopis je romanticko básnickou sugescí, proč by právě zmíněné pozemky měly být
stavebními.

Vzhledem k dikci zákona o ochraně osobních údajů zde není možno připojit kopii žádosti do
projednávaného ÚP, ale každý člen komise a zastupitelstva se do seznamu došlých
požadavků na změnu určení ÚP může podívat. A najde tam i přesně to, co tady zastupitel
Vilimovský zatvrzele popírá.

Pro jeho mimořádnou vypovídací hodnotu připojuji rovněž návrh Vilimovského do
zastupitelstva dne 21.11.2013, kde požaduje „aby členové komise osobně zainteresovaní na
změnách územního plánu odstoupili resp., aby byli zastupitelstvem odvoláni.“ Když totéž
požaduji dnes já, už se to nehodí. Podivuhodné. Krystalická podoba licoměrnosti, která se jen
tak nevidí.

Takže závěr je jasný. Lhal jste Vy, pane Vilimovský a ještě jste obvinil nepravdivě ze lži mne.
Tady by jste měl uznat chybu a omluvit se. Jenže to neuděláte, na to nemáte koule.
Alespoň si konečně přiznejte, že jste se tímto jednáním z účastenství v komisi diskvalifikoval
a usnadněte to vedení komise a města a z komise sám odstupte!

S pozdravem

Robert Izák

-

-

Pro úplnost: mě vůbec nejde o pozemky pana Vilimovského. Pokud to zastupitelstvo schválí,
ať si tam postaví třeba kosmodrom – to byl vtip samozřejmě. Jde mi toliko o střet zájmů,
který tímto počínáním ztělesňuje, když ostatní nepodloženě obviňuje.
Pro doplnění připojuji „stížnost“, kde jsou členové předchozí komise hrubě obviněni.

