From: Milan Švejnoha [mailto:milan.svejnoha@autojob.cz]
Sent: Thursday, October 25, 2007 3:20 PM
To: 'sekretariat@mestouvaly.cz'; 'Mgr. Petr Borecký'; 'Karel Linhart'; 'Ing. Michal Breda'; 'Ing. Ivan
Černý'; 'Ing. Ladislav Morávek'; 'Ing. Radek Netušil'; 'Helena Novosádová'; 'Mgr. Monika Petržílková';
'Jaromír Stemberg'; 'Josef Štěpánovský'; 'Milan Turan'; 'Miloslav Kolařík'
Subject: Anketa k vizi města Úvaly
Vážený pane starosto, vážení zastupitelé,
obracím se na Vás na základě pověření členů našeho sdružení Otevření Úvaly.
V zájmu většího zapojení občanů města do jeho správy jsme se rozhodli oslovit občany s anketou na
téma - Jak by měly vypadat Úvaly v následujících letech.
Budeme velmi rádi, když se k účasti na této anketě připojíte i Vy podpoříte tím tento způsob
komunikace s veřejností.
Vaše vyjádření očekáváme do pondělí 29.10.2007.
Následně dojde ke grafickým úpravám, tisku a distribuci anketních lístků ve dnech 1.-2.11.2007.
Děkuji Vám za Váš čas a těším se na Vaše reakce.
S úctou
Milan Švejnoha
zastupitel za Otevřené Úvaly

Vlastní znění textu občanům :

Vážení občané,
obracíme se na Vás se zásadní otázkou.
Jak by měly vypadat Úvaly v následujících letech?
K tomuto kroku nás vede snaha zjistit převažující názor na klíčové téma budoucnosti obce ještě před
následujícím zasedáním zastupitelstva.
K aktivní účasti na přípravě této ankety jsme vyzvali všechny zastupitele.
Pokud chcete ovlivnit směřování Vaší obce i Vy, stačí jen označit stanovisko, kterému dáváte přednost.
Do každé schránky bude vhozen vždy jen jeden označený anketní lístek. Kopírování ani množení není
možné.
Po odevzdání vyplněného lístku do poštovní schránky v obci Úvaly bude provedeno sčítání.
Konečný termín pro odevzdání je čtvrtek 1.11.2007.
Děkujeme Vám jménem všech zastupitelů za Vaši aktivní účast.
(Jména jednotlivých zastupitelů, kteří sdělili souhlas s anketou bez příslušnosti k hnutím či stranám)

ANKETNÍ OTÁZKA :
V současnosti probíhá na radnici diskuse o budoucí podobě našeho města. V zásadě existuji
dvě koncepce rozvoje Úval.
•

Rozšíření výstavby tak, aby Úvaly byly v budoucnu městem se zhruba 13 tisíci obyvateli

•

Dokončení výstavby v rámci stávajícího města tak, aby Úvaly byly v městem s maximálně 8
tisíci obyvateli

Zakroužkujte prosím tu variantu, která více splňuje Vaše představy o budoucím rozvoji Úval.
From: Ladislav.Moravek@letov.cz [mailto:Ladislav.Moravek@letov.cz]
Sent: Monday, October 29, 2007 6:39 AM
To: milan.svejnoha@autojob.cz
Subject: RE: Anketa k vizi města Úvaly
Jsem pro variantu dostavby města Úval s maximálně 8 tisíci obyvateli. L.M.
From: netusil@aga-letiste.cz [mailto:netusil@aga-letiste.cz]
Sent: Monday, October 29, 2007 9:01 AM
To: 'Milan Švejnoha'
Subject: RE: Anketa k vizi města Úvaly
Ahoj,
S provedením ankety mezi občany Úval souhlasím, jen si nejsem plně jist zda občané, kteří se o rozvoj
Úval moc nezajímají ( a myslím, že jich není málo – pozná se podle navrácených anketních lístků) jsou
schopni pouze z tohoto anketního lístku rozhodovat o velikosti budoucích Úval.
Nešla by tato anketa rozšířit a spojit s pár anketními otázkami, ohledně dopracování a připomínkování
SRPu, nebo vedení města něco takového k SRPu připravuje ?
Pěkný den.
Radek N.
From: Helena Novosádová [mailto:NovosadovaHelena@seznam.cz]
Sent: Tuesday, October 30, 2007 10:50 AM
To: Milan Švejnoha
Subject: Re:Anketa k vizi města Úvaly
Pane Śvejnoha omlouvám se tímto ,že nemohu podpořit Vaší anketu,ale jsem nyní velmi
zaneprázdněná z pracovních i rodiných důvodů.
Děkuji za pochopení Novosádová.
From: Milan Švejnoha [mailto:milan.svejnoha@autojob.cz]
Sent: Tuesday, October 30, 2007 6:36 PM
To: 'sekretariat@mestouvaly.cz'; 'Mgr. Petr Borecký'; 'Karel Linhart'; 'Ing. Michal Breda'; 'Ing. Ivan
Černý'; 'Ing. Ladislav Morávek'; 'Ing. Radek Netušil'; 'Helena Novosádová'; 'Mgr. Monika Petržílková';
'Jaromír Stemberg'; 'Josef Štěpánovský'; 'Milan Turan'; 'Miloslav Kolařík'
Subject: Anketa - znění lístku
Vážení přátelé,
zasíláme Vám společně vzniklý anketní lístek k náhledu.
Pokud shledáte podstatnou okolnost pro jeho netištění – dejte mi, prosím, obratem vědět.
K účasti je možné se stále ještě přihlásit a to nejpozději do 9:00 - 31.10.2007.

Po tomto termínu odchází předloha do tisku.
S pozdravem
Milan Švejnoha
zastupitel za Otevřené Úvaly
From: MUDr. Jan Štastný [mailto:starosta@mestouvaly.cz]
Sent: Wednesday, October 31, 2007 3:17 PM
To: mistostarosta@mestouvaly.cz; karel.net@volny.cz; 'Petr Borecký - Otevřené Úvaly';
novosadovahelena@seznam.cz; netusil@aga-letiste.cz; 'Petržílek Petr'; milan.turan@seznam.cz; 'Josef
Štěpánovský'; 'Stemberg Jaromír'; bredam@quick.cz; milan.svejnoha@otevreneuvaly.cz;
mikouvaly@seznam.cz; monika.petrzilkova@msmt.cz; moravek@llv.cz
Cc: 'Hana Jurášková'; ctibor@sendevelopment.cz; bvarch@login.cz; Jiri.Bedrlik@atlas.cz;
helenavanova@seznam.cz; 'Eva Kiššová'
Subject: FW: Anketa - znění lístku
Vážení !
Původně jsem se k připravovanému anketnímu lístku chtěl vyjádřit obsáhleji, v této chvíli se však
pouze omezím na konstatování, že už dlouho jsem se nesetkal s něčím tak podlým, jako je tento
neskutečně neobjektivní a zavádějící pamflet.
MUDr. Jan Šťastný
starosta města

From: Michal Breda [mailto:bredam@quick.cz]
Sent: Wednesday, October 31, 2007 5:42 PM
To: 'MUDr. Jan Štastný'; mistostarosta@mestouvaly.cz; karel.net@volny.cz; 'Petr Borecký - Otevřené
Úvaly'; novosadovahelena@seznam.cz; netusil@aga-letiste.cz; 'Petržílek Petr';
milan.turan@seznam.cz; 'Josef Štěpánovský'; 'Stemberg Jaromír'; milan.svejnoha@otevreneuvaly.cz;
mikouvaly@seznam.cz; monika.petrzilkova@msmt.cz; moravek@llv.cz
Cc: 'Hana Jurášková'; ctibor@sendevelopment.cz; bvarch@login.cz; jiri.bedrlik@atlas.cz;
helenavanova@seznam.cz; 'Eva Kiššová'
Subject: RE: Anketa - znění lístku
Vážený pane starosto,
nevím, co Vám na této anketě připadá podlé a neobjektivní. Můžete mi to, prosím, vysvětlit? Já si
naopak myslím, že tím realizujeme něco, co musí být základním východiskem při tvorbě SRP. Nebo
Vás snad názor obyčejných občanů nezajímá? Pro mě osobně je důležitý a téma rozrůstání Úval mi
opravdu připadá naprosto zásadní.
Ing. Michal Breda
zastupitel

From: Ivan Vavrik [mailto:bvarch@login.cz]
Sent: Wednesday, October 31, 2007 8:39 PM
To: bredam@quick.cz; 'MUDr. Jan Štastný'; mistostarosta@mestouvaly.cz; karel.net@volny.cz; 'Petr
Borecký - Otevřené Úvaly'; novosadovahelena@seznam.cz; netusil@aga-letiste.cz; 'Petržílek Petr';
milan.turan@seznam.cz; 'Josef Štěpánovský'; 'Stemberg Jaromír'; milan.svejnoha@otevreneuvaly.cz;
mikouvaly@seznam.cz; monika.petrzilkova@msmt.cz; moravek@llv.cz
Cc: 'Hana Jurášková'; ctibor@sendevelopment.cz; jiri.bedrlik@atlas.cz; helenavanova@seznam.cz;

'Eva Kiššová'
Subject: RE: Anketa - znění lístku
Vážený pane Bredo,
Vzhledem k tomu že lístky mohou být zaškrtány a vyhodnoceny kýmkoliv, domnívám se že Váš „
průzkum“ je absolutně manipulovatelný a krajně nevhodný. Je to na úrovni nevhodné dospělých lidí,
prosím aby jste si uvědomil že pokud se toto bude posuzovat objektivně odborným sociologickým
pracovištěm tak Vám to rozhodně ublíží. Takových anonymních lístků si můžete vyplnit kolik chcete.
Já si myslím že diskuze se takto nedá dělat. Takto to dělali komunisti v roce 1948.
Omlouvám se ale fakt toto se ve slušné společnosti nedělá.
S úctou Ivan Vavřík
-----Original Message----From: Josef Štěpánovský [mailto:JStepanovsky@seznam.cz]
Sent: Thursday, November 01, 2007 11:40 AM
To: Milan Švejnoha
Subject: Re:Anketa - znění lístku
Vážený pane,
bohužel musím reagovat na návrh vaší ankety nesouhlasem a to ze zcela jednoduchých důvodů. Názor
občanů je skutečně důležitý a je třeba se jím zabývat. Potud bych vyjádřil vaši snaze podporu a
souhlas. Bohužel provedení ankety je ZCELA nešťastné. Nechci spekulovat o účelovosti ankety. Tedy
věcně.
1) anketa nezaručuje objektivnost, neboť je anonymní. Pořádání opoziční stranou tuto tušenou
objektivnost ještě více snižuje. A nic na tom nemění i deklarovaná účast dvou koaličních zastupitelů.
2) na anketním lístku ZCELA chybí místo, kam se má vyplněná anketa doručit.
Anonymní deklarace do poštovní schránky není průkazná ani jasná.
3) anketa neřeší ani nevysvětluje ani nepopisuje sporné koncepce
4) Zvolené možnosti výběru jsou neobjektivní a zavádějící, možná až tendenční a účelové. Odpovědi
sice mohou být hlavně pro vaše sdružení zajímavé, ale nikoliv objektivní, neboť shrnutí obou koncepcí
do prakticky jedné věty je nedostačující a využívá pouze několika velmi špatně vybraných specifik
koncepcí.
5) Anketa neřeší názor obyvatel Úval ale úmyslně se snaží obyvatele rozdělit.
6) Účelovost a neobjektivnost ankety podtrhuje i skutečnost, že autoři ankety úmyslně volili textaci
tak, aby lidé, kteří nemají přiliš zájem o dění v Úvalech, o SRP nebo politiku jako takovou se
rozhodovali BEZ ZNALOSTI na základě momentálního hnutí mysli. To potvrzuje i příliš šibeniční termín
konce ankety. Je zde důvodný předpoklad, že počítáte s tím, že se lidé zaleknou 13000 obyvatel Úval
a budou volit odpověď kterou chcete vy.
7) Objektivně provedená anketa by měla zahrnovat zcela jistě více otázek, aby lidé mohli více uplatnit
skutečně svůj názor.
Závěrem k tomuto musím říct, že se jedná o tragickou neznalost souvislostí, neboť město s 8000
obyvateli, které propagujete vy, zůstává takzvaně před branami. Má nižší rozpočet, nižší příspěvky,
nižší dotace a vysoké náklady (Jak je vidět na Českém Brodu že?). Dále Váš koncept prakticky
eliminuje dodatečné financování ze strany investorů, rozhodně snižuje jeho výši a naopak výrazným
způsobem zvyšuje riziko vzniku dalších satelitních sídlišť a to z prostého důvodu. Malý investor chce
zisk, postavit, prodat. Nic jiného ho nezajímá. A prospěch a prosperita města již vůbec ne! Ale to už je
o vaší koncepci a ne o anketě.
S pozdravem
Josef Štěpánovský
-----Original Message-----

From: Milan Švejnoha [mailto:milan.svejnoha@autojob.cz]
Sent: Thursday, November 01, 2007 1:44 PM
To: 'Josef Štěpánovský'
Subject: RE: Anketa - znění lístku
Vážený pane Štěpánovský,
upřímně Vás osobně děkuji za Váš názor.
I já bych uvítal spíše anketu či referendum organizovanou městem za účasti opozice. To se i přes
popud na zastupitelstvu nestalo. Víte proč?
Dále jsme k účasti i vyjádření vyzvali již minulý týden a je škoda, že jste Vy nebo někdo jiný
neformuloval připomínky již v tomto termínu. Jistě bychom alespoň část zapracovali. Nestalo se tak.
Jinak o zaujatosti či věrohodnosti se jistě bude stejně jako o dalších uvedených bodech ještě
diskutovat na zastupitelstvu a tak to nyní nebudu komentovat.
Poštu jsme zvolili úmyslně, jako neutrální prostor, kde odpovědi ve smíšeném složení zastupitelů
vyzdvihneme a společně vyhodnotíme.
Zvu Vás k této konkrétní akci. Věřím, že pozvání přijměte. V opačné případě, prosím, o eliminování
tohoto bodu z budoucích komentářů.
S díky za Vaše připomínky. Tisk je již bohužel proveden v podobném provedení, které jste měli
možnost vidět.
S pozdravem
Milan Švejnoha
From: Milan Švejnoha [mailto:milan.svejnoha@autojob.cz]
Sent: Sunday, November 04, 2007 7:08 AM
To: 'netusil@aga-letiste.cz'
Cc: Borecký - Otevřené Úvaly Petr (petr.borecky@otevreneuvaly.cz); Breda Michal (mik.b@email.cz)
Subject: RE: Anketa k vizi města Úvaly
Ahoj a omluvám se za zdržení s odpovědí.
Velmi děkujeme za podporu v akci. Včera večer jsme dali lístky do očíslovaných obálek a dnes večer
nebo zítra ráno to vhodíme do schránek. S distribucí Tě nezatěžuji.
Ano, anketa by mohla mít více bodů, ale na její přípravu je celkem málo času pokud ji chceme
diskutovat na dalším zastupitelstvu. Připomínky s SRPu je možné podávat stále a mám obavu, že by to
mohlo odlehčit důležitost té zásadní otázky.
Upřímně mne mrzí, že si to celé nevzalo na starost město. Mohli jsme krom času ušetřit i prostředky
na něco jiného.
Jinak bychom velmi ocenili, kdyby jsi se zúčastnil otevírání obálek. Byla by to velmi
významná věc pro objektivitu ankety.
Jak se na to díváš ?
Patrně bychom to měli k dispozici již v sobotu dopoledne.
Milan

From: Milan Švejnoha [mailto:milan.svejnoha@autojob.cz]
Sent: Thursday, November 08, 2007 6:54 PM
To: 'sekretariat@mestouvaly.cz'; 'Mgr. Petr Borecký'; 'Karel Linhart'; 'Ing. Michal Breda'; 'Ing. Ivan
Černý'; 'Ing. Ladislav Morávek'; 'Ing. Radek Netušil'; 'Helena Novosádová'; 'Mgr. Monika Petržílková';
'Jaromír Stemberg'; 'Josef Štěpánovský'; 'Milan Turan'; 'Miloslav Kolařík'; 'Stastny Jan
(ulja@seznam.cz)'; 'helena.vanova@mestouvaly.cz'
Cc: Poláková Dana (D.Polakova@tsrcr.cz)
Subject: Anketa k vizi města Úvaly - vyhodnocení

Vážený pane starosto, paní místostarostko, vážení zastupitelé,
v návaznosti na předchozí maily si Vás dovoluji pozvat k převzetí a vyhodnocení ankety tuto sobotu
dne 10.11.2007.
Urna s obálkami občanů bude přijata v 9:00 od zaměstnanců pošty, jak bylo domluveno, v budově
pošty v Úvalech.
Následně přejdeme do Sokola, kde vyhodnotíme a zadokumentujeme výsledky.
Zváni jsou i nepodepsaní zastupitelé zvláště potom pan starosta a paní místostarostka.
Ukončení předpokládáme do 10:00.
Děkuji Vám za účast a potvrzení
S úctou

Milan Švejnoha
724 477 997
From: Milan Švejnoha [mailto:milan.svejnoha@autojob.cz]
Sent: Saturday, November 10, 2007 2:58 PM
To: 'sekretariat@mestouvaly.cz'; 'Mgr. Petr Borecký'; 'Karel Linhart'; 'Ing. Michal Breda'; 'Ing. Ivan
Černý'; 'Ing. Ladislav Morávek'; 'Ing. Radek Netušil'; 'Helena Novosádová'; 'Mgr. Monika Petržílková';
'Jaromír Stemberg'; 'Josef Štěpánovský'; 'Milan Turan'; 'Miloslav Kolařík'; Šťastný Jan
(ulja@seznam.cz); Ing. Helena Váňová
Cc: Poláková Dana (D.Polakova@tsrcr.cz)
Subject: Anketa - sčítání anketních lístků
Vážení zastupitelé,
děkuji Vám za účast při anketě mezi občany Úval.
V příloze naleznete výsledky dnešního sčítání.
S úctou
Milan Švejnoha
From: MUDr. Jan Stastny [mailto:ulja@seznam.cz]
Sent: Saturday, November 10, 2007 4:56 PM
To: Milan Švejnoha; sekretariat@mestouvaly.cz; 'Mgr. Petr Borecký'; 'Karel Linhart'; 'Ing. Michal
Breda'; 'Ing. Ivan Černý'; 'Ing. Ladislav Morávek'; 'Ing. Radek Netušil'; 'Helena Novosádová'; 'Mgr.
Monika Petržílková'; 'Jaromír Stemberg'; 'Josef Štěpánovský'; 'Milan Turan'; 'Miloslav Kolařík'; Ing.
Helena Váňová

Cc: Poláková Dana
Subject: Re: Anketa - sčítání anketních lístků
Vážení,
bez údaje, kolik bylo rozdáno anketních lístků, jsou uvedená čísla zcela nevypovídající.
S pozdravem
MUDr. Jan Šťastný
From: Milan Švejnoha [mailto:milan.svejnoha@autojob.cz]
Sent: Monday, November 12, 2007 4:02 PM
To: 'MUDr. Jan Stastny'; 'sekretariat@mestouvaly.cz'; 'Mgr. Petr Borecký'; 'Karel Linhart'; 'Ing. Michal
Breda'; 'Ing. Ivan Černý'; 'Ing. Ladislav Morávek'; 'Ing. Radek Netušil'; 'Helena Novosádová'; 'Mgr.
Monika Petržílková'; 'Jaromír Stemberg'; 'Josef Štěpánovský'; 'Milan Turan'; 'Miloslav Kolařík'; 'Ing.
Helena Váňová'
Cc: 'Poláková Dana'
Subject: RE: Anketa - sčítání anketních lístků
Vážený pane starosto,
děkuji za komentář.
Kompletní zprávu poskytneme na následujícím veřejném zastupitelstvu.
S pozdravem
Milan Švejnoha
zastupitel za Otevřené Úvaly
From: Milan Švejnoha [mailto:milan.svejnoha@autojob.cz]
Sent: Wednesday, November 14, 2007 7:59 AM
To: 'Ladislav.Moravek@letov.cz'
Subject: RE: Anketa k vizi města Úvaly - vyhodnocení
Vážený pane Morávku,
měl bych n Vás velkou prosbu. Telefon jsem nenašel a tak píši.
Včera jsem na poště zjistil, že tam na nás čeká cca 150 dalších anketních lístků.
Zítra musíme dát článek s konstatováním výsledků a minimem politiky do ŽU.
Bylo by možné sejít se dnes v 17:50 na poště a pak podle předchozího scénáře provést
hodinové sčítání v Sokolovně ?
Dana s tím počítá.
Děkuji moc za reakci
Milan Švejnoha
724 477 997
From: Milan Švejnoha [mailto:milan.svejnoha@autojob.cz]
Sent: Wednesday, November 14, 2007 2:21 PM
To: 'MUDr. Jan Stastny'; 'sekretariat@mestouvaly.cz'; 'Mgr. Petr Borecký'; 'Karel Linhart'; 'Ing. Michal
Breda'; 'Ing. Ivan Černý'; 'Ing. Ladislav Morávek'; 'Ing. Radek Netušil'; 'Helena Novosádová'; 'Mgr.

Monika Petržílková'; 'Jaromír Stemberg'; 'Josef Štěpánovský'; 'Milan Turan'; 'Miloslav Kolařík'; 'Ing.
Helena Váňová'
Subject: Anketa - sčítání anketních lístků II.
Vážený pane starosto, vážená paní místostarostko, vážení zastupitelé,
dovoluji si Vám oznámit, že na poště jsou další anketní lístky k vyzdvihnutí dnes večer.
Oceňujeme velmi ochotu občanů, se kterou i po týdnu stále vyjadřují svůj názor na tak zásadní
otázku.
Pro tento účel opět oslovuji všechny zastupitele a vyzývám k účasti na druhém kole
sčítání.
Předpokládáme, že další masivní odevzdávání již nenastane a tak dnes večer provedeme druhé kolo
sčítání.
Pokud by tomu přeci jen bylo, zopakujeme tento postup v zájmu nestrannosti i napříště.
Sraz je v 17:50 v budově pošty s přesunem do prostoru Sokolovny. Tato akce je opět domluvena
s vedením pošty a Sokola.
S pozdravem
Milan Švejnoha
From: Milan Švejnoha [mailto:milan.svejnoha@autojob.cz]
Sent: Thursday, November 15, 2007 4:32 PM
To: Tesařová Jana (jana.tesarova@mestouvaly.cz); 'zivotuval@mestouvaly.cz.';
'spravni@mestouvaly.cz'
Subject: Článek - VÝSLEDKY ANKETY K ROZVOJI ÚVAL
Vážení přátelé,
chtěl bych Vás požádat o uveřejnění článku VÝSLEDKY ANKETY K ROZVOJI ÚVAL do
připravovaného čísla Života Úval.
Děkuji předem za informaci o budoucím otištění.
S úctou
MILAN ŠVEJNOHA
zastupitel za Otevřené Úvaly
From: Správce systému
Sent: Thursday, November 15, 2007 4:32 PM
To: Milan Švejnoha
Subject: Nedoručitelné: Článek - VÝSLEDKY ANKETY K ROZVOJI ÚVAL
Zpráva nedošla některým zamýšleným příjemcům.
Předmět: Článek - VÝSLEDKY ANKETY K ROZVOJI ÚVAL
Odesláno: 15.11.2007 16:32
Tito příjemci nebyli zastiženi:
'zivotuval@mestouvaly.cz.' dne 15.11.2007 16:32
Neplatný příjemce
From: Milan Švejnoha [mailto:milan.svejnoha@autojob.cz]
Sent: Friday, November 16, 2007 9:24 AM
To: Tesařová Jana (spravni@mestouvaly.cz)
Subject: FW: Článek - VÝSLEDKY ANKETY K ROZVOJI ÚVAL

_____________________________________________
From: Správce systému
Sent: Thursday, November 15, 2007 4:32 PM
To: Milan Švejnoha
Subject: Nedoručitelné: Článek - VÝSLEDKY ANKETY K ROZVOJI ÚVAL
Zpráva nedošla některým zamýšleným příjemcům.
Předmět: Článek - VÝSLEDKY ANKETY K ROZVOJI ÚVAL
Odesláno: 15.11.2007 16:32
Tito příjemci nebyli zastiženi:
'zivotuval@mestouvaly.cz.' dne 15.11.2007 16:32
Neplatný příjemce
From: Tesařová Jana [mailto:Jana.Tesarova@mestouvaly.cz]
Sent: Friday, November 16, 2007 9:54 AM
To: milan.svejnoha@autojob.cz
Subject: zkouška
Dobrý den posílám zkušební zprávu.Jana Tesařová.
From: Váňová Helena, Ing. [mailto:Helena.Vanova@mestouvaly.cz]
Sent: Friday, November 16, 2007 12:39 PM
To: milan.svejnoha@autojob.cz
Cc: Redakční Rada; Šťastný Jan, MUDr.; spravni@mestouvaly.cz
Subject: RE: Článek - VÝSLEDKY ANKETY K ROZVOJI ÚVAL
Importance: High
Zdravím pane Švejnoha
oficiálně dnes v 10:41 byl doručen Váš článek k anketě Otevřených Úval a některých zastupitelů
ohledně rozvoje města. Je nutné říci , že článek došel po uzávěrce a schválení obsahu nového čísla
měsíčniku města, proto bude zařazen do dalšího čísla.
S přáním hezkého dne
Ing. Helena Váňová
Místostarosta města
mistostarosta@mestouvaly.cz
From: Milan Švejnoha [mailto:milan.svejnoha@autojob.cz]
Sent: Friday, November 16, 2007 1:06 PM
To: 'Váňová Helena, Ing.'
Cc: 'Redakční Rada'; 'Šťastný Jan, MUDr.'; 'spravni@mestouvaly.cz'; 'MUDr. Jan Stastny';
'sekretariat@mestouvaly.cz'; 'Mgr. Petr Borecký'; 'Karel Linhart'; 'Ing. Michal Breda'; 'Ing. Ivan Černý';
'Ing. Ladislav Morávek'; 'Ing. Radek Netušil'; 'Helena Novosádová'; 'Mgr. Monika Petržílková'; 'Jaromír
Stemberg'; 'Josef Štěpánovský'; 'Milan Turan'; 'Miloslav Kolařík'; 'Ing. Helena Váňová'
Subject: FW: Článek - VÝSLEDKY ANKETY K ROZVOJI ÚVAL

Vážená paní místostarostko,
zdravím Vás i já a děkuji za Vaši odpověď.
Současně posílám kopii včera odeslaného mailu, jehož termín je bohužel v zásadním rozporu
s tvrzením z Vaší strany.
Navíc existují ještě další důkazy o odeslání, které jsem schopen doložit.
Vyzývám Vás tímto důrazně, aby jste zvážila zablokování informace občanům stran tak zásadní věci,
jakou je anketa s 29% účastí domácností Úval.

Připomínám, že tito lidé nám dali důvěru a zaslouží si minimálně sdělení informace bez zbytečných
odkladů.
Věřím, že přehodnotíte svoje rozhodnutí v zájmu služby veřejnosti rozhodnete se správně.
S pozdravem

Milan Švejnoha

Město Úvaly –
•

místostarosta

Pražská 276, 250 82 Úvaly
Bankovní spojení:
KB, a.s. Praha - Podvinný mlýn
č.účtu: 19-1524-201/0100
GE Money Bank, a.s. Český Brod
č.účtu: 10006-5000128-584/0600
IČ: 240 931

Telefon: 281 981 401 – podatelna
281 982 064 - kancelář
724 18 15 18 - mobil
Fax:
281 981 696
E-mail: mistostarosta@mestouvaly.cz

Váš dopis značka / ze dne

naše značka

vyřizuje

Úvaly dne

Váňová

4.1.2008

Vážený pane zastupiteli Švejnoho,
Redakční rada Života Úval obdržela Váš příspěvek do ŽÚ č. 1/08. Zabývala se tím, zda jej
uveřejnit, či nikoliv. Posléze došla RR k závěru, že Vy sám jste se v minulém čísle ŽÚ vyjádřil
– citujeme: „Z tohoto důvodu se již k dalšímu dění okolo ankety nebudeme v tomto listě
vyjadřovat.“
Takže budeme tento Váš výrok respektovat. K tomu, že nebude příspěvek otištěn, přispěl
ještě jeden fakt, a to, že se chceme jako Redakční rada pokusit odpolitizovat časopis a
informovat otištěnými příspěvky o dění a událostech v Úvalech, zároveň se vyhnout i
jakémusi vyjasňování názorů mezi jednotlivými občany přes stránky tohoto časopisu.
Pokud máte pocit, že svůj názor musíte konfrontovat s názorem jiných občanů, nezbývá než
Vám doporučit, abyste se obrátil přímo na konkrétního člověka, s jehož názorem
nesouhlasíte a vedl tuto polemiku v soukromé rovině.
Samozřejmě, že Vaše příspěvky informačního charakteru rádi otiskneme.

Za Redakční radu Života Úval

Ing. Helena Váňová
místostarosta města Úvaly

