
Vážené kolegyně zastupitelky, vážení kolegové zastupitelé, 

 

rozumím snaze pana Mátla zbavit mě mandátu zastupitele, neboť se stále na něco ptám a 

působím mu zřejmě potíže. O tom ale práce zastupitele je, ptát se, vyjasňovat si věci, ne jen 

zvedat ruku.  

Celá tato snaha je úsměvná, po konzultaci s několika právníky (jeden právní názor jsem dala 

do přílohy) je zřejmé, že nikdy nemůže dojít do zamýšleného konce. Tedy alespoň pokud 

máme demokracii a svobodu, ne prostředí totalitních praktik odstraňování nepohodlných lidí 

pod vymyšlenou záminkou. 

Pan tajemník to na radě také vysvětlil zcela jasně a srozumitelně. 

Jen jsem cítila potřebu Vám to před dnešním zastupitelstvem říci, protože nevím, jak velkou 

„obluzovací mánii“ pan Mátl stihl způsobit, abyste se podporou jeho návrhu nestali součástí 

jeho frašky. 

Na dnešní jednání se těším, jsem sama zvědava, co je schopen ještě vymyslet a překroutit. 

 

Děkuji. 

Milada Petrů 

  
Zastupitel obce  

Právo být volen za člena zastupitelstva obce  

§ 5 Zákona o volbách do zastupitelstev obcíČlenem zastupitelstva obce může být zvolen každý 

volič, u kterého není překážka ve výkonu volebního práva podle § 4 odst. 2 písm. a) a b); členem 

zastupitelstva městského obvodu nebo městské části územně členěného statutárního města nebo 

městské části hlavního města Prahy může být zvolen ten volič, u kterého není překážka ve výkonu 

volebního práva podle § 4 odst. 2 písm. a) a b) a který je v den voleb v tomto městském obvodu 

nebo městské části přihlášen k pobytu. Není zde uveden termín k trvalému pobytu Není v zákoně 

uvedeno před volbami ani po volbách, ale v den voleb.  

 

Pobyt může označovat:  

• bydlení, přebývání na určitém místě spojené zpravidla s přespáváním a s uložením osobních 

věcíotrvalý pobytopřechodný pobytorekreační pobyt (viz pobytový zájezd) v přeneseném 

významu bydliště, místo pobytu 

 

Co je to trvalý pobyt občana upravuje zejm. § 10 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a 

rodných číslech.  

§20 Zákona o volbách do zastupitelstev obcí 

3)Kandidát může kandidovat pouze na jedné kandidátní listině volební strany pro volby dotéhož 

zastupitelstva obce, a jsou-li vytvořeny volební obvody, pouze v jednom volebnímobvodu. 

§22 odst. 1) písm. d) Kandidátní listina obsahuje jména a příjmení kandidátů, pohlaví, jejichvěk 

ke druhému dni voleb, popřípadě ke dni voleb, konají-li se volby v jednom dni, a povolání,část 

obce, nečlení-li se obec na části, obec, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu, případně 

kpřechodnému pobytu, jde-li o cizince podle § 4 odst. 1, název politické strany nebo 

politickéhohnutí, jehož jsou členy, nebo údaj, že nejsou členy žádné politické strany nebo 

politického hnutí(dále jen "bez politické příslušnosti"), 

 

§23 Zákona o volbách do zastupitelstev obcí 

Registrační úřad přezkoumá ve lhůtě od 66 do 60 dnů přede dnem voleb do zastupitelstva obce 

předložené kandidátní listiny. Nemá-li kandidátní listina náležitosti podle § 22 nebo obsahuje-li 

nesprávné údaje nebo není-li k ní připojena petice podle § 21 odst. 4, popřípadě petice neobsahuje 

potřebný počet podpisů, vyzve registrační úřad písemně prostřednictvím zmocněnce volební 

stranu nebo nezávislého kandidáta nejpozději 58 dnů přede dnem voleb, aby závady odstranil do 



53 dnů přede dnem voleb. Ve stejné lhůtě může vady na kandidátní listině odstranit zmocněnec 

volební strany nebo nezávislý kandidát i bez výzvy registračního úřadu.  

 

Jestliže registrační úřad nevznesl žádnou námitku vady ve vztahu k tehdejšímu kandidátovi 

Miladě Petrů, tak splňovala podmínky pro svou kandidaturu do Zastupitelstva města Jindřichův 

Hradec. Žádný další subjekt, ať už jiný kandidát nebo občan města nevznesl žádnou námitku proti 

tehdejšímu kandidátovi Miladě Petrů, že nesplňuje jako kandidát podmínky Zákona o volbách do 

zastupitelstev obcí.  

Milada Petrů byla občany města řádně zvolena. Stala se zastupitelem města a členové tohoto 

zastupitelstva jí zvolili za člena Rady města JH.  

Milada Petrů od svého zvolení do Zastupitelstva a Rady města Jindřichův Hradec svou adresu 

pobytu nezměnila a nevznikla u ní žádná okolnost pro zánik mandátu dle § 55 Zákona o volbách 

do zastupitelstev obcí.  

Nikdo z občanů města Jindřichův Hradec nepodal dle ust. § 59 citovaného zákona návrh na 

přezkum kandidatury a volby Milady Petrů do Zastupitelstva a Rady města Jindřichův Hradec.  

Dle návrhu občana Jindřichova Hradce, Ladislava Mátla, nemůže být zastupitelem města kdokoliv 

vlastní jakoukoliv obyvatelnou nemovitost mimo katastr města Jindřichův Hradec a nemusí v ní 

ani občasně přespávat.  

Analogicky dle návrhu občana Jindřichova Hradce, Ladislava Mátla, nemůže být zastupitelem 

města, kdokoliv pracuje mimo katastr města Jindřichův Hradec a pouze přespává v obyvatelné 

nemovitosti v katastru města Jindřichův Hradec, jelikož se logicky nemůže podílet na 

společenském, kulturním a podnikatelském chodu města. Takový člen zastupitelstva nemůže 

vědět co občané a město potřebuje pro svou existenci a rozvoj.  

Pokud má dojít ke zbavení mandátu Milady Petrů, musí dojít ke zbavení mandátu i všech dalších 

zastupitelů, kteří mají v JH skutečně pouze formální bydliště, ale ve skutečnosti opravdu bydlí 

mimo katastr města Jindřichův Hradec.  

S ohledem na platná zákonná ustanovení není důvod zbavovat Miladu Petrů mandátu zastupitele 

města, ale je třeba se zamyslet nad praktikami Ladislava Mátla poplatné době před rokem 1989, 

kdy zřejmě nebylo nutné respektovat zákon a s tím spojené předpisy.  

Pokud toto stanovisko nebude respektovat zastupitelstvo, tak je nanejvýš nutné se domáhat svého 

práva cestou správní žaloby se závěrem obecného zesměšnění jednání zastupitelstva rádoby 

okresního města. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Rozesláno všem zastupitelům a tajemníkovi MěÚ dne 28.4.2021 


