
Praktiky pana senátora Valenty – jeho podpora nezákonnosti a násilí 

 

Vážené paní senátorky, vážení páni senátoři, 

obracím se na vás s nadějí, že pomůžete odvrátit násilí a porušování zákonů ČR. Senátor pan 

Ivo Valenta veřejně podporuje skupinu lidí v obci Podolí, které se nelíbí odvolání starostky a 

místostarostky této obce, přičemž jsou využívány prvky psychického teroru a poškozování 

majetku těch zastupitelů a občanů, kteří s daným odvoláním souhlasili. 

Pan senátor Valenta deklaruje v novinách, které vlastní, že odvolání starostky a 

místostarostky obce bylo nezákonné, přestože k tomu nemá relevantní podklady, a vytváří 

nátlak na zastupitele Obce Podolí, aby složili své mandáty. Takovým jeho jednáním se cítí 

podporováni lidé, kteří zastupitelům obce vyhrožují, rozbíjí jim kameny okna a poškozují 

další jejich majetek. Tito zfanatizovaní lidé také pořádají tzv. „trestní pochody“ obcí Podolí, 

které jsou nezákonné a na kterých vykřikují před domy zastupitelů hanlivá hesla a chtějí si to 

se zastupiteli na místě vyřídit. Následně se video z těchto akcí šíří facebookem a dalšími 

sociálními sítěmi a nabádají k dalším podobným aktivitám. Toto všechno pan Valenta ví, a 

přesto tyto lidi veřejně podporuje.  

Zítra, to je v pondělí 22. 8. 2016 odpoledne, hodlá pan Valenta přiletět do Podolí vrtulníkem a 

na tzv. diskusi s občany chce dále eskalovat stávající napětí a sbírat politické body před 

krajskými volbami, ve kterých kandiduje na hejtmana Zlínského kraje. Poté, co jsme zjistili, 

že pan Valenta není nestranný a o co mu jde, odmítli jsme svoji účast na této akci, což jsme 

mu v pátek 19. 8. 2016 oznámili. 

Vážené paní senátorky, vážení páni senátoři, žádáme vás laskavě o pomoc a dohled nad 

zjednáním zákonného stavu v naší obci, neboť se obáváme dalšího násilí. Policie ČR, kterou 

jsme požádali v dané věci o pomoc, je prakticky nečinná. Rovněž vás laskavě žádáme, aby 

chování pana senátora Valenty bylo projednáno v příslušném výboru Senátu ČR. Děkuji. 

V Podolí dne 21. 8. 2016 

Příloha: otevřený dopis adresovaný panu senátorovi Valentovi. 

S úctou  

Ing. Miroslav Křižka, místostarosta Obce Podolí 

(e-mail: ing.krizka@seznam.cz; mob. 724 178 686) 
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