
Proč starostka Pospíšilíková lže? 
(zpracováno podle příspěvku "Proč starostka Pospíšilíková lže" z webu 
www.kostelecuholesova.eu, kde jsou původní plnohodnotné texty s odkazy a zdrojovými 
dokumenty) 

Že nám veřejně paní Pospíšilíková na jednání Zastupitelstva 14.12.2021 lhala, se v tu chvíli 
na místě nedalo ověřit. Svým dotazem jsem se zajímal, zda rekonstrukce (VZT a kotelna) 
v budově ZŠ, kudy denně prochází děti a cizí strávníci, byla ukončena kolaudací. „Stavební 
povolení ani kolaudace nebyla potřeba“ vyznělo z odpovědi p. Pospíšilíkové. O pár dní 
později mi začaly docházet zprávy naznačující, že to byla od p. Pospíšilíkové vědomá lež 
a obec opět dělá černou stavbu navíc financovanou z dotace. 

Dlouho před vyřčenou lží na zastupitelstvu 14.12.2021 p. Pospíšilíková věděla, že obec 
stavební povolení nemá a má ho mít. 26.10.2021 stavební úřad doručuje obci oznámení 
o zahájení řízení o odstranění stavby. 22.11.2021 podává obec jménem p. Pospíšilíkové na SÚ 
žádost o dodatečné povolení stavby. 2.12.2021 SÚ vydává výzvu k doplnění žádosti obce 
o dodatečné stavební povolení (chybějící projekt a stanoviska dotčených orgánů). 

Proč starostka Pospíšilíková lhala stavebnímu úřadu? 
(zpracováno podle příspěvku "Proč starostka Pospíšilíková lhala stavebnímu úřadu?" z webu 
www.kostelecuholesova.eu, kde jsou původní plnohodnotné texty s odkazy a zdrojovými 
dokumenty) 

Vědomě lhát a podvádět v žádosti předkládané stavebnímu úřadu vyžaduje hodně velkou 
odvahu a drzost. Dlouhých 15 měsíců před podáním žádosti měla paní Pospíšilíková 
k dispozici nezbytný posudek statika popisující postup při bourání otvorů v nosných 
konstrukcích budovy školní jídelny ZŠ. V textu posudku je slovo nosná (konstrukce či stěna) 
uvedeno celkem desetkrát. Přesto v žádosti na stavební úřad p. Pospíšilíková uvádí, že do 
nosných konstrukcí nebude zasahováno. Že paní Pospíšilíková neumí číst, nebo nerozumí 
obsahu psaného textu lze nejspíš vyloučit. Zbývá jediné. Že vědomě lže a podvádí v žádosti 
podané na stavební úřad. 

30.10.2019 je statikem vyhotoven posudek pro vybourání otvorů v nosné stěně. 6.11.2019 
vzniká projektová dokumentace rekonstrukce budovy školní jídelny ZŠ. 14.11.2019 obec, na 
základě pokynu p. Pospíšilíkové, proplácí 133.100 Kč za vyhotovený projekt. 10.2.2021 
podává p. Pospíšilíková na SÚ žádost o stanovisko s tím, že nebude zasahováno do nosných 
konstrukcí. 1.3.2021 SÚ obci sděluje, že práce je možné provést bez stavebního povolení za 
předpokladu, že nebude zasahováno do nosných konstrukcí stavby. Při kontrole stavby 
21.9.2021 stavební úřad zjistí, že v nosné stěně jsou vybourány otvory a reaguje zahájením 
řízení o odstranění stavby.  
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