
Vyjádření ke své rezignaci. 

Dne 28. května 2013 jsem podala rezignaci na mandát člena zastupitelstva MČ Praha Libuš. 
V předvolebním tisku skupiny nezávislých  kandidátů s účastí TOP jsem v roce 2010 uvedla, 
že  budu  usilovat  o „připravenost  všech   zastupitelů  pro  kvalifikované a  zodpovědné 
rozhodování“ a  „transparentnost  a  zodpovědnost při  rozhodování místní  samosprávy  a  
správy“.
Po třiatřiceti měsících práce v místním zastupitelstvu musím s politováním konstatovat,  že 
veškeré moje úsilí bylo a je prakticky marné. 
ZMĚNY,  KTERÉ  JSEM  POVAŽOVALA  A  NADÁLE  POVAŽUJI  PRO  DALŠÍ  ROZVOJ  MČ  ZA 
ZÁSADNÍ, JSEM JAKO ŘADOVÝ ČLEN ZASTUPITELSTVA NEBYLA SCHOPNA PROSADIT. 
Neztotožňuji se se způsobem řízení samosprávy ani „strategií“ rozvoje.  
Postup  MČ  Praha  Libuš  naprosto  neodpovídá  mým  představám  o  efektivním  řízení, 
v některých případech je podle mého názoru konání přímo neefektivní, neperspektivní a pro 
MČ Praha Libuš nevýhodné. V jistých situacích nepokládám jednání samosprávy MČ Praha 
Libuš za správné, poučené a korektní a nepřeji si s ním být spojována.
Opakovaně  jsem  poznala,  že  úroveň  komunikace  (obsah  i  forma)  je  velmi  mizerná  a 
dlouhodobě neudržitelná. Reakcí na moje podněty na zastupitelstvu nebyla věcná diskuze, 
ale manipulace s fakty, „místní pravdy“ a nepřijatelné invektivy některých zastupitelů vůči 
mé osobě. V takové atmosféře pracovat neumím a nechci.  
Za situace, kdy nemohu svůj mandát naplňovat v souladu se svým slibem, programem a 
svým přesvědčením, nepovažuji svoje další setrvávání v lokální samosprávě za smysluplné. 
Jsem přesvědčena, že dokud o rozvoji MČ budou dál rozhodovat lidé, kteří tak (prokazatelně 
neúspěšně) činí již řadu let a dokud hnacím motivem správy věcí veřejných bude v některých 
případech zloba, závist a neznalost, nemůže k žádné zásadní změně dojít. 
Je  to  škoda.  Stačilo  by  nenechat  se  ovládat  vlastními  emocemi  a  subjektivními  soudy 
(odsudky), omezit vliv kamarádských a jiných vazeb a důsledně a racionálně sledovat pouze 
prosperitu a trvale udržitelný rozvoj  MČ. O tom, že to není  nemožné,  se lze přesvědčit 
kolem nás.  (D. Břežany, Šeberov, Kunratice apod.)      
Pochopila  jsem,  že  dokud  budou  smysluplnost,  aktivita,  invence,  úspěch,  vztah  k místu, 
znalost věci a především tvrdá práce nežádoucí, a dokud bude myšlení a energie u některých 
lidí  majoritně napřeny především do „odvety“,  namísto do prosperity MČ, nemůže to tu 
prostě fungovat! Ano, bývalí kolegové zastupitelé, možná máte pravdu, že „…tak to tu bylo  
vždycky“. 
Dodávám, že výsledky takového přístupu můžeme vidět, bohužel, v každodenní realitě. 

Závěrem bych se ráda omluvila všem lidem, kteří mi dali důvěru a kteří spolu se mnou věřili,  
že se věci mohou změnit k lepšímu. Došla jsem k poznání, že se ne(z)mění.
Za současných okolností to totiž není, ani s největším úsilím, možné. 

Mgr. Daniela Partlová 
P.S.: Svůj zájem o životní prostředí a trvale udržitelný rozvoj budu věnovat nadále Sdružení 
pro  životní  prostředí  Stromy,  kde  se  také  na  webových  stránkách  postupně  k některým 
tématům podrobněji vyjádřím. (www.os-stromy.info ) 

http://www.os-stromy.info/

