
Stanovisko vedení obce Podolí k setkání senátora Ivo Valenty s občany 

Z nabídky senátora Ivo Valenty zprostředkovat řešení současné napjaté situace v obci Podolí se 

vyklubal zcela neskrývaný pokus zneužít ji ve svůj vlastní prospěch v rámci předvolební kampaně do 

krajských voleb. Jeho návštěva v Podolí a především pak jeho vystoupení v médiích jasně ukázaly, že 

není nestranným „zprostředkovatelem smíru“. Naopak. Svůj názor na celý spor měl uzavřen dříve, 

než si vyslechl názor obou stran, a naprosto jednostranně se veřejně přiklonil na stranu kritiků 

současného vedení obce. Jeho veřejná podpora lidí, kteří neváhají verbálně i fyzicky útočit na 

svobodně a právoplatně zvolené zastupitele obce a jejich obydlí a vyvolávají v obci atmosféru 

nenávisti a strachu, je signálem, že panu senátorovi nejde o dodržování zákonů a demokratických 

principů naší země, nýbrž pouze a jenom o vlastní medializaci a politické body v předvolebním klání. 

Po opakovaných výzvách pan senátor Valenta v noci na dnešek (přesně 18 minut po půlnoci v pátek 

19.8.2016) zaslal prostřednictvím emailu vedení obce Podolí a všem zastupitelům písemné právní 

stanovisko jedné z mnoha advokátních kanceláří sídlících v ČR. Tedy nikoli právní rozbor či analýzu 

průběhu posledního jednání zastupitelstva obce Podolí, na jejichž závěry se ve svých veřejných 

vystoupeních opakovaně odvolává. Vedení obce Podolí je na základě svých právních konzultací 

přesvědčeno, že průběh posledního zastupitelstva obce byl plně v souladu s platnými zákony ČR. 

Ostatně sama autorka právního stanoviska uvádí, že část jejího právního názoru je v rozporu 

s právním názorem Ministerstva vnitra.  Právní názor zaslaný panem senátorem Valentou necháme 

každopádně neprodleně posoudit některou z renomovaných právnických fakult v České republice a 

vyžádáme si rovněž právní názor Ministerstva vnitra, který je pro vedení obcí závazný (na rozdíl od 

právních názorů komerčních advokátních kanceláří). 

Ani senátor Valenta ani jím placení právníci nemají postavení konečného arbitra v jakémkoli právním 

sporu. Takovým arbitrem může být v demokratické společnosti pouze nezávislý soud, na který se 

může každý občan včetně senátora Valenty obrátit. Vedení obce Podolí se případného soudního 

sporu nebojí a naopak jej uvítá.  

Vzhledem k pozdnímu zaslání písemného právního stanoviska, které měl pan senátor podle všeho 

k dispozici již 9.8.2016 a mohl jej tedy poskytnout neprodleně, není myslitelné, že by v pondělí 

22.8.2016 mohla proběhnout skutečně seriózní diskuze. Pokud pan senátor Valenta myslí slova o 

hledání „rozumného řešení ve prospěch VŠECH občanů obce Podolí“, která zopakoval i ve svém 

dnešním nočním emailu, skutečně vážně, bude společně s námi nejdříve hledat nový vhodný termín a 

formát další debaty na toto téma. Pokud je však záměrem pana senátora pouhé předvolební divadlo, 

může si je sám nejen režírovat, ale také odehrát. V takovém případě pochopitelně bez vedení obce 

Podolí. 

 

V Podolí, 19.8.2016 

 

 


