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O čem Černošice (ne)mluví 

Opozice a obyvatelé města si stěžují, že jim radnice zatajuje důležité dokumenty. Starosta to odmítá 
 
Černošice - Pokud chce opoziční zastupitel nahlédnout v Černošicích do dokumentů radnice, má smůlu. 
Pokud chce totéž obyvatel města, má smůlu dvojnásob. 
A na vytrvalé „zvědavce“, kteří se nechtějí vzdát tak snadno, volají úředníci radnice dokonce strážníky. 
„Největší problém je dostat se ke smlouvám, které město uzavřelo se soukromými firmami. Přitom ze zákona mi 
musí jako zastupitelce poskytnout všechny informace, které si vyžádám,“ řekla zastupitelka Daniela Göttelová (Věci 
veřejné). 
Podle opozice vládne na radnici cenzura – důležité dokumenty je totiž možné získat pouze se souhlasem 
vedoucího příslušného odboru. Jako první o případu informovala Česká televize. 
Přitom pokud se zastupitelka dožaduje kopií bezproblémových smluv, úředníci jsou prý ochotní. Zádrhele nastávají 
s problematickými dokumenty. „Například k výstavbě bytového domu, který staví v Černošicích starosta 
Dobřichovic, nebo u smluv o svozu odpadu,“ uvedla příklady Göttelová. 
 
Na zastupitelku zavolali úředníci městskou policii 
 
Zastupitelka popsala, jak úředníci na její žádost reagovali – údajně nejprve dlouze telefonovali a nakonec ji odmítli.
„Dvakrát už na mě zavolali městskou policii, protože jsem řekla, že bez smluv neodejdu. Pokud to člověk neřeší 
takovým způsobem, nikdy se k ničemu nedostane,“ poradila lidem Göttelová, která již vyhrála jeden soudní spor o 
vydání zápisů z jednání rady. „Nejvyšší správní soud rozhodl v můj prospěch a na radnici mi zápisy ani potom 
nechtěli vydat,“ řekla Daniela Göttelová. 
 
Starosta: Řekl jsem jim, aby všechno vydávali včas 
 
Za nařízením, aby vedoucí odborů schvalovali úředníkům vydávané dokumenty, údajně stojí starosta Černošic a 
poslanec Aleš Rádl (ODS). Ten to ostře odmítá. 
„Nic takového jsem nenařídil, naopak jsem jim řekl, aby všechno vydávali včas. Vedoucí odborů mi pak pouze 
dávají na vědomí, co komu poskytli,“ hájil se Rádl. 
A na svou obhajobu dodal: „Po nástupu do funkce starosty jsem dokonce musel napravovat neschopnost úřadu 
komunikovat s obyvateli Černošic a zastupiteli.“ Nad takovými slovy kroutí herec a obyvatel Černošic Jaroslav 
Dušek jen nechápavě hlavou. „Jakákoliv komunikace s občany se u nás nevede. Vedení radnice něco řekne, ale 
často neřekne všechno a část informací zamlčí,“ zlobil se Dušek. 
Mezi lidmi proto podle Duška koluje řada fám. „Objevují se matoucí informace, které vše jen komplikují. Čtyři hodiny 
jsem strávil v zoufalém rozhovoru o vydání dokumentů k černé stavbě dobřichovického starosty, a stejně mi je 
neukázali,“ popsal Dušek vlastní zkušenost. 
Zastupitelka Göttelová na dokreslení situace v Černošicích poukazuje i na problémy s diskusním fórem na 
internetových stránkách radnice. To je totiž přístupné jen tehdy, když zájemce na úřadě předloží občanský průkaz a 
zaregistruje se. „To je další informační diskriminace,“ dodala Göttelová. 
 
*** 
 
* Proč se hádají 
 
Daniela Göttelová (zastupitelka) „Problém je dostat se ke smlouvám, které město uzavřelo se soukromými firmami. 
Dvakrát už na mě zavolali městskou policii, protože jsem řekla, že bez smluv neodejdu.“ Aleš Rádl (starosta) 
„Úředníkům jsem řekl, aby vše vydávali včas. 
Vedoucí odborů mi pouze dávají na vědomí, co komu poskytli. Po nástupu jsem musel napravovat neschopnost 
úřadu komunikovat.“ 
 
Foto popis| 
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