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OTEVŘENÝ DOPIS VLÁDĚ CESKÉ REPUBLIKY, POSLANECKÉ SNĚMOVNĚ
A SENÁTU:
Vážené poslankyně a poslanci, senátoři a senátorky, členky a členové vlády,
v příloze tohoto otevřeného dopisu si vám dovolujeme přeposlat petici, která se již od léta
roku 2021 v našem městě Bílina podepisuje. S důvody, proč tato petice vznikla a zoufalí
obyvatelé se k ní po mnoha letech tolerance a mlčení rozhodli, naprosto souhlasíme.
Domníváme se však, že tato petice by neměla směřovat představitelům města Bíliny, ale
vám, to jest těm, kteří jediní s ohledem na současný stav legislativy a vymáhání práva v této
oblasti v České republice můžete něco změnit.
Řada měst a obcí v České republice, zejména pak v Ústeckém, Moravskoslezském
a Karlovarském kraji, se již desetiletí potýká s nárůstem problémů s nepřizpůsobivými
občany a se vznikem sociálně vyloučených lokalit. Neřešení situace, i skutečnost že někomu
tato situace vyhovuje, vyústilo k postupnému vzniku lokalit, kde se slušní lidé nejen bojí
bydlet, ale bojí se své děti pouštět samotné ven nebo vůbec tato místa navštěvovat.
I v našem městě se situace v některých lokalitách občanům nelíbí a lze je označit za
současné nebo budoucí sociálně vyloučené lokality s vysokým podílem sociálně vyloučených
a nepřizpůsobivých občanů. Dlouho lidé jen mlčeli, ale neřešení situace a pocit zhoršujícího
se stavu již překračuje míru jejich tolerance, jelikož v řadě případů již nejde jen o majetek,
který těžce nabyli, ale i o lidské zdraví. Stačí málo, pomyslný hrnec přeteče a budeme
svědky občanských nepokojů se všemi důsledky.
Nejen my z Bíliny, ale i představitelé z dalších měst jako je Most, Kadaň, Chomutov, Karviná
nebo Havířov dlouhodobě apelují na změnu systému vyplácení sociálních dávek, na posílení
pravomocí SVJ a bytových družstev, na přijetí takové legislativy a opatření, která by omezila
tzv. obchod s chudobou. Bohužel dosud žádné efektivní řešení ze strany státu a státní
správy učiněno nebylo!
Níže podepsaní volení představitelé Bíliny jednoznačně stojí na straně slušných občanů
města, podporují a budou podporovat jejich oprávněné požadavky na klidný a bezpečný
život. Není možné, aby slušní lidé měli pocit, že stát chrání více ty, kteří nejen nedodržují
pravidla slušného chování, ale v řadě případů ani zákony tohoto státu. Města nemají žádné
reálné nástroje, jak situaci ovlivnit, natož změnit.
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Do našich měst a obcí jsou díky obchodu s chudobou i bytové situaci v České republice stále
více sestěhováváni další problémoví nájemníci. Dokonce i místní "původní problémoví
starousedlíci" si stěžují na chování nově příchozích, pro které už neplatí žádná pravidla
slušného chování. Nepřizpůsobiví a problémoví obyvatelé jsou téměř nepostižitelní. To, jak
je lze reálně (ne)postihnout, je jim spíše k smíchu a podle toho se také dál chovají. Případy
poškození majetku, slovní někdy i fyzické napadání slušných lidí už většinou tito postižení
lidé ani nehlásí, protože v tom nevidí smysl a žádný dopad na viníky. Tento pocit a zoufalství
se stále zvyšuje! Opakujeme, jednoznačně podporujeme jakékoli zákonné aktivity našich
občanů.
Nejen naši občané mají pocit, že jejich situaci nikdo neřeší, ale ani řešit nechce. Proto se
zřejmě v petici obrátili na vedení města. My však odmítáme nést vinu na tomto stavu za
situace, kdy město nemá téměř žádné reálné nástroje chování nepřizpůsobivých občanů
a jejich další koncentraci zákonně ovlivnit. Proto tuto petici přeposíláme vám, tedy těm, kteří
mohou situaci změnit nápravou pravidel a ochranou i té slušnější části obyvatel a současně
změnou pravidel obchodu s chudobou, na kterých se bohužel podílela řada vašich
předchůdců vytvořením současných právních předpisů a systému sociálních dávek.
Přitom města a obce v našem kraji byla a jsou desítky let postižena ekologickou zátěží
z těžby uhlí, výroby elektřiny a lokalizací dalšího těžkého průmyslu (ve prospěch celé
republiky). Nyní budou postupně zasažena v ekonomické a sociální oblasti útlumem této
těžby a výroby a k tomu se navíc mnoho let potýkají s problémem nepřizpůsobivých občanů
a sociálně vyloučených lokalit.
Přesto, že naše město je krásné město, patří k nejstarším osídleným oblastem v České
republice, má svou historii, má možnosti sportovního i kulturního vyžití, školky a školy, má
v okolí řadu přírodních krás, kdy v budoucnu v blízkém okolí vznikne jezerní krajina, tak
hlavně z výše uvedených důvodů z něj odchází obyvatelé, a to především z řad mladých lidí.
Prostě pocit bezpečí jejich a jejich dětí je pro ně prvořadý.
My, níže podepsaní zastupitelé města se s tím nehodláme smířit a budeme všemi zákonnými
prostředky podporovat iniciativy našich občanů, a tak činíme i v tomto případě tím, že vám
text petice přeposíláme spolu s tímto otevřeným dopisem, protože jak jsme již zmínili,
v současné době a za současné právní situace byste měli být adresáty vy.
Mgr. Zuzana Schwarz Bařtipánová v. r. (starostka města Bílina, ANO 2011)
Ing. Marcela Dvořáková v. r. (místostarostka města Bílina, ODS)
Rostislav Aulický v. r. (radní města Bílina, ODS)
Lenka Brunzová v. r. (zastupitelka města Bílina, ANO 2011)
Ing. Pavel Dvořák v. r. (zastupitel města Bílina, ODS)
Mgr. Petr Hazdra v. r. (radní města Bílina, MOJE Bílina)
Ing. Karel Matuška v. r. (radní města Bílina, ANO 2011)
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Pavel Pastyřík, MSc. MBA v. r. (radní města Bílina, MOJE Bílina)
Ing. Petr Rosenkranz v. r. (radní města Bílina, MOJE Bílina)
Luděk Svoboda v. r. (zastupitel města Bílina, ANO 2011)
Jiří Urbánek v. r. (radní města Bílina, ANO 2011)
Mgr. Bc. Josef Veselý v. r. (zastupitel města Bílina, ANO 2011)
Renata Vítová v. r. (zastupitelka města Bílina, ANO 2011)
František Weigl v. r. (zastupitel města Bílina, ANO 2011)
Ing. Radek Zenker v. r. (radní města Bílina, ANO 2011)
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