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píšu Vám takto otevřeně, jelikož komunikaci v osobní rovině s námi
odmítáte, resp. nechcete s námi mluvit jako člověk s člověkem. Je toho
tolik, co mám na srdci, ale chtěla bych, aby tento dopis řešil jen jednu
aktuální a pro naši rodinu velmi destruktivní věc, tím je Vámi iniciovaná
exekuce na náš majetek.
Nechtěla bych zde právní řečí objasňovat veškerou podstatu věci, vše je
jasně dohledatelné, včetně veškeré korespondence, komunikace mezi námi
a obcí zastoupené dvoučlenným zastupitelstvem.
Ke konci minulého týdne moje mamka Martina Staňková převzala dopis,
ve kterém byla vyrozuměna o uvalené exekuci na náš dům. Ten večer jsem
sebrala veškerou odvahu a zavolala Vám, abych slyšela člověka, který
dokáže takto jednat. Další den ráno jsme za Vámi osobně s mamkou zašly.
Nic jste nám neřekl, obracel jste se neustále na právníka. Ale jen chci
podotknout, že Vy jste zastupitel moci v obci a že Vy jste vykonavatel
všech těchto činů, tedy i Vy máte hlavní podíl na tom, že došlo k exekuci
a že i Vyji můžete zrušit. Takto nás informoval přímo exekutorský úřad.
Nechci ale předbíhat a připomenu několik kroků, které tomu předcházely.
Obdrželi jsme dopis od obce, abychom zaplatili dluh vůči obci (více o
celkové podstatě dluhu se zde nebudu vyjadřovat, protože by to jen ztížilo
přehlednost dopisu a nesouvisí s podstatou dopisu), na tento dopis bylo
reagováno ihned dvěma stranami-první stranu odmítl Vámi najatý právník,
poté tedy bylo reagováno právníkem, jež nás zastupuje v celém právním
sporu.

Náš taťka Radovan Staněk byl mezitím hospitalizován z důvodu katetrizace
žil a s vědomím, že v brzké době bude muset nastoupit do vězení, se nás
snažil seznámit s veškerým chodem domácnosti, abychom to my holky
zvládly. To je možná neoprávněná odbočka, ale jen bych chtěla v několika
krátkých větách nastínit situaci, ve které jsme jako rodina byli. Nechci tady
emočně popisovat, co všechno jsme prožívali a prožíváme, abych úplně
neshodila výpovědní hodnotu tohohle dopisu. Ale věřte, nepřála bych ani
největšímu nepříteli tuhle situaci zažít.
V lednu jsme se snažili domluvit splátkový kalendář. Díky mnoha přátelům
(mám knedlík v krku, když si uvědomím, kolik lidí s námi věří v pravdu a
jsou ochotni snížit svůj komfort pro spravedlnost) se nám podařilo sestavit
velmi velkorysý splátkový kalendář, který jste i Vy sám v lednu od nás
převzal.
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nepochopitelných (je zášť pochopitelná?) na nás “poslal“ exekuci. Jestli
Vaše jednání je bráno jako pomsta za paní Kosovou, která byla odvolána
z funkce ředitelky MŠ na základě ČŠI, tak se mstíte opravdu

na

nesprávném místě.
Toto pondělí jsme tedy za Vámi znovu zašli s tím, že celý dluh zaplatíme
ihned, af zrušíte exekuci a vyhneme se tak platit prozatím ‘Jen“ 350 tisíc
jako poplatek exekutora. Vy jste opět odmítl. Navíc víte, že čekáme na
odvolací soud a exekuce je nevratná věc.
Nevím, jestli si uvědomujete, jaká je to nejen finanční, ale hlavně psychická
zátěž plná nejistoty o budoucnost celé rodiny.
Psala jsem, že tady nechci zmiňovat žádné právnické obraty a definice, jen
zmíním to, že podle mě nemáte právo rozhodovat o tak důležité věci jako
je dle mého velmi neoprávněná exekuce, která má dopad nejen na mě a

mamku, ale i na člověka, který ještě není dospělý a měl by mít právo na
životní stabilitu, sestru Kláru.
Závěrem. Píšu to v jednu ráno, když nemůžu usnout, když mi v hlavě
běhají myšlenky, jací lidé existují a jestli je to opravdu nutné.
Proto Vás prosím za všechny členky mé rodiny, které zůstaly na svobodě,
o špetku lidství.

Děkujeme,
Barbora Staňková, Martina Staňková, Klára Staňková

