Vážené vedení města Mníšku pod Brdy,
Vážené vedení komise pro územní plán,
připomíná to nejapný žert, pokud by to nebyla pravda. Je potřeba hlasitě varovat před naprosto
nevhodnou a hlavně velmi nebezpečnou instalací osoby Vilimovský do komise pro územní plán.
Důvody jsou v zásadě čtyři:
‐

‐

‐

‐

Dehonestace a veřejná pomluva členů komise pro územní plán e‐mailem ze dne 18.8.2013
která ze strany Vilimovského nadále zůstává bez adekvátní následné reakce, z čehož lze
dovodit, že takovýto způsob komunikace považuje za běžný a standardní, a to i do budoucna.
Členové komise byli v uvedeném mailu mj. označeni jako „schizofrenní a mentálně nevyzrálí“.
A je s podivem, že členové komise, kterých se to týká, nečinně přihlíží situaci, kdy budou
potkávat osobu nepravdivě je obviňující, ve stejné komisi.
Článek v posledním zpravodaji, kde je opět zpochybněna komise pro územní plánování,
tentokrát Vilimovský netvrdí ale „předpokládá“ což pro zasetí pochybností o komisi úplně
stačí. Mimo jiné to zakládá nebezpečný precedens: stačí když budu dostatečně drzý a
bezskrupulózně útočit na vedení města a úspěch se dostaví. Protlačím se tam, kde budu chtít,
abych mohl zajistit:
Prosazování vlastních zájmů. Vilimovský vlastní pozemky v Mníšku, které se snaží dostat do
nového ÚP jako stavební a dostává se tak do střetu zájmů, ze kterého nepodloženě obvinil
členy předchozí komise pro územní plán. O snaze změnit určení pozemků na stavební existuje
dopis, kde žadatel působí nátlakem na radu města. Je zde jasný rozpor mezi proklamovanou
poctivostí a nezávislostí a vlastním zájmem, který Vilimovský s ohledem na výše uvedené
velmi pravděpodobně bude chtít prosadit. Lze důvodně očekávat, že členové komise tak
budou vystaveni dalšímu nepřípustnému tlaku. Navíc lze komisi a její členy, včetně jejich
usnesení, nyní i ex post právně zpochybnit, z důvodu střetu zájmů jejího člena.
V rámci předvolebního boje rozeslal Vilimovsky dne 8.8.2014 e‐mail, kde mne osobně
bezdůvodně a nepodloženě obviňuje z vlastních zájmů. Prohlašuji, že jsem žádný pozemkový
zájem v Mníšku pod Brdy do projednávání ÚP nikdy nepřihlásil. Je naprosto proti všem
pravidlům slušné spolupráce, pracovat v komisi s člověkem, který opakovaně znectil nejen
mě ale i ostatní členy komise a nikdy se za své jednání neomluvil, naopak jej považuje za
standart, který zjevně nehodlá opustit.

Za takových okolností, kdy je již dopředu ohrožena nezávislost a integrita komise, odmítám
kategoricky účast člověka, který neváhá v rámci své politické taktiky a dosažení svých cílů užívat
prostředky bezskrupulózního nactiutrhačství a šíření dehonestujících nepravd o členech orgánu,
jehož má být součástí. Získává tak prostor k zneužívání informací pro své vlastní účely, rozšiřování
dezinformací a očerňování práce ostatních.
To může v krajním případě vést nejen k dalším nepříjemnostem a útokům do osobnostních práv
jednotlivých členů ale i mých osobních a neexistuje žádný důvod, proč bych měl nadále tyto útoky
strpět. A nebo jim býti vystaven pouze z titulu člena komise.
Ptám se těch, kteří instalovali Vilimovského do komise:

Opravdu si myslíte, že se tomuto člověku zavděčíte? A nechoďte na mě s demokratickou výměnou
názorů. Demokraticky lze diskutovat pouze s lidmi, kteří ctí slušnou výměnu názorů a nikoliv
s útočníky, kteří se sice demokratickými principy hájí, ale kde mohou tam je porušují a podlým
způsobem napadají ostatní. Takhle dochází k rozkladu civilizace a hnilobě základů, na kterých je naše
společnost postavena. Tento proces demontáže základních civilizačních hodnot prostřednictvím
nejrůznějších občanských sdružení, neziskových organizací a celé řady sluníčkových lidí můžeme
sledovat v přímém přenosu dnes a denně. Instalace Vilimovského jako člena komise není výsledkem
úvahy o jeho přínosu komisi, městu a společnosti, ale je vedena povrchní snahou reagovat na jeho
fauly pragmaticky vtažením do hry, jejíž pravidla, stejně jako pravidla slušného chování, porušuje.
Opravdu si myslíte, že je zodpovědné vůči všem členům komise, vystavovat je veřejné ostrakizaci a
nebezpečnému nátlaku, který může být následně zneužit včetně trestně právních důsledků?
Lze bezpochyby tvrdit, že tato volba je výraz nemístného ústupku, a proto musí být zavčas
revokována. Historie nás učí, že ústupky agresorovi nikdy nepřinesly MÍR. Naopak, VŽDY přivodily
válku. Ale to přece dobře víte! A kdo nezavírá oči, nemůže přehlédnout, že nad Mníškem se stahují
mračna. V zastupitelstvu i mimo něj se zakládá konflikt, který na dlouhá léta dopředu poznamená
toto město elementární ztrátou mezilidských vztahů, důvěry a konstruktivní spolupráce. Není čas
otálet. Vyzývám všechny odpovědné členy zastupitelstva, rady a komise, aby – pokud to neudělá on
sám ‐ vyloučily Vilimovského jako rozkladný element se střetem zájmů z této komise. Kdo se mnou
souhlasí, měl by to vyjádřit souhlasem s tímto varováním, aby vedení města a vedení komise bylo
dáno najevo zcela jasně, že tato volba je skutečným hazardem a nezodpovědností, že představuje
slepý alibismus, který je zřejmě veden snahou umírnit dlouhodobě neurvalou a ničím nepodloženou
kritiku, ačkoli fakticky nejspíše povede k její eskalaci.
S pozdravem
Robert Izák

