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Prohlášení vedení města Strakonice k trestnímu oznámení. 
 
Vykonstruovaný prodej pozemk ů zaměstnává snaživého anonyma. 
Ve čtvrtek 19. b řezna prob ěhlo ve Strakonicích ve řejné projednání zám ěru 
odprodeje pozemk ů v lokalit ě Mírová – Máchova. Záv ěr z jednání byl jednozna čný – 
pozemky neprodávat.   
 
Policie ČR začala s vyšetřováním domnělého prodeje pozemků v lokalitě Mírová – 
Máchova a Na Křemelce. Co je však zarážejícího na celé věci je fakt, že oznámení o 
chystaném prodeji zaslal anonymní pisatel až poté, kdy bylo jasně vedením města 
přislíbeno, že pozemky prodány nebudou. Otázkou zůstává, kdo je tím neznámým 
pisatelem a proč vlastně celou záležitost řeší tímto zbabělým způsobem. „Vím-li, že se 
někde děje něco nekalého, ano nechť je to oznámeno, ale se vším co k tomu náleží, tedy i 
s přihlášením se k autorství, za které v případě prokázání pravého opaku ponesu veškeré, 
třeba i tvrdé následky a postihy!“ komentuje celou událost starosta Břetislav Hrdlička.  
Po veřejném projednání se od prodeje zmíněných pozemků v lokalitě Mírová – Máchova 
ustoupilo, neboť to bylo přáním obyvatel účastnících se zmíněného veřejného projednání, 
přestože prodej byl plně v souladu s územním plánem a legislativou. Nicméně přání 
občanů bylo jiné a především proto se veřejné projednání dělalo, aby vedení města znalo 
reálný pohled obyvatel dotčené lokality.  
Naprosto obdobná situace je s pozemky Na Křemelce.  Ani zde udání nemá sebemenší 
věcný podklad, přesto jej pisatel zaslal.  
„Rád bych vzkázal onomu tajemnému pisateli, uvědomte si, že celá záležitost především 
zdržuje radnici od práce. Pevně doufám, že dopisovatel vyčerpá nejen podněty, ale i sám 
sebe ve chvíli, kdy jeho záškodnická činnost nepřinese kýžené plody!“ řekl starosta města 
Mgr. Břetislav Hrdlička a dodává, „Zde se jednoznačně naskýtá prostor pro myšlenku, že 
oním neznámým pisatelem je stejná osoba jaká poslala udání na Strakonickou televizi. 
Ani tady se mu však nedostavilo očekávané zadostiučinění.“ 
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