
        Posila na radnici

Prolog. První setkání s panem Fiedlerem pro-
běhlo na schůzi zastupitelstva, které se konalo  
v původní jídelně naší ZŠ – poměrně stís-
něný prostor umožňoval nepřehlédnout  
jakéhokoliv účastníka zasedání, a tudíž nová 
sympatická tvář zaujala… méně sympatic-
kým se pan F stal poté, co začal na kameru 
vysvětlovat své majetkové poměry a nechuť 
platit daně – jak se říká u nás v Jehnicích 
„vždyť jsme jen lidi…“, což je obecná for-
mulka pro ospravedlnění různých machinací  
na hraně či za hranou zákona…

Je to už tři čtvrtě roku, co jsme se 
dověděli na stránkách obce, že na 
uvolněné místo po Michalu Jed-
ličkovi byl od 1. 6. 2021 jmenován 
Karel Fiedler. Jako místní občan 
dobře znalý poměrů a lokality Jeh-
nic, který se jistě dobře a rychle 
zapracuje. 
Proto jsme se rozhodli, o tomto 
občanovi znalého poměrů v Jehni-
cích, zjistit víc. 

Jak se vůbec dostal do hledáčku vedení 
obce a čím tak zaujal?
Pan F. se začal zviditelňoval už v roce 2020 
svoji aktivní účastí na schůzích, kde vehe-
mentně podporoval všechny návrhy zastu-
pitelstva, i když se ozývaly kritické hlasy 
ostatních občanů. K této podpoře následně 
přihodil tučný sponzorský dar na 1. Obecní 
ples, který pořádal starosta. 
Následovalo pozvání na radnici a přidělení 
práce související s „revizí“ obecních pozem-
ků. Sám starosta mu nabídl plat, který se 
nedal odmítnout.
Poté začal zastupitelům navrhovat možnosti 
zřízení relaxační zóny kolem vlastního domu 
na Plástkách. A protože naši zastupitelé žád-
nými nápady nehýří, tyto myšlenky pana F. 
začaly padat na úrodnou půdu. 
Zde je třeba zmínit samotné „jádro pudla“ 
– pan F. zakoupil v Jehnicích pěkný rodinný 
dům s drobnou vadou – zahrada o výměře 
necelé 2000 m2, která jej obklopuje, k domu 
nepatří, jak by se mohlo zdát (oplocení, zbu-
dovaný bazén, atd...), ale je to pozemek 
města Brna, svěřený do péče MČ Jehnice…

Jak napravit tento „kiks“ předchozího ma-
jitele domu? Pan F. intenzivně pracuje na  
směně tohoto lukrativního pozemku za svůj 
vlastní, ležící opodál – poměrně bezcenný 
úhor nedaleko…
I obyčejný občan tuší jak „výhodná“ je pro 
obec tato transakce. Ale pozor, naši zastupi-
telé na tuto výměnu kývli a obec tak získala 
kousek políčka a pan F. stavební parcelu. 

Tyto transakce pana F. nás vedly  
k zapátrání v jeho bývalém  
působišti.

Svoji úřednickou kariéru odstartoval ve 
Znojmě, kde působil jako vedoucí investič-
ního oddělení. Souběžně s tím provozoval 
realitní činnost v několika firmách, které 
vlastnil.
Ve Znojmě poprvé využil své realitní schop-
nosti a odkoupil za několik milionů velké 
pozemky, které mohlo získat město bezplat-
ným převodem od státu.
Spekulace spočívala v tom, že parcely na-
bídne zpět městu za mnohem vyšší cenu. 
Pravděpodobně využil informace, které jako 
úředník investičního oddělení v té době 
měl. Na toto reagovalo vedení Znojma roz-
hodnutím, po kterém se staly pozemky pana 
F. pro další spekulace nepoužitelné. 
O této kaze se psalo v tisku. Následně vše 
skončilo u soudu.
Obdobné spekulativní praktiky se snažil 
uplatnit u svých dalších nemovitostí v neda-
lekých Lelekovicích. Tamní občané si s ním 
užili své.

A že je pan F. místní občan? 
No samozřejmě, že není, má trvalé bydliště  
v městském bytě na ul. Zámečnická. Zajíma-
lo nás, jak může majitel výstavní rodinné 
vilky v Jehnicích užívat obecní byt, který je 
určen pro lidi, kteří nemají kde bydlet.
Ve stejném domě na Zámečnické ulici umož-
nilo město Brno prohlídku jiného volného 
bytu k pronájmu a z vyjádření  obyvatel to-
hoto domu vyplynulo, že pan F. v domě vů-
bec nebydlí a byt údajně pronajímá.
Na místě prohlídky se sešly desítky zájemců 
o obecní bydlení, kteří tam stáli i s malými 
dětmi. Člověku je smutno, když toto vidí – 
majetný člověk zneužívá výhod, které patří 
sociálně slabším občanům.
Pan F. je členem Křesťanské demokratické 
strany v Jehnicích, ale jeho jednání se nám 
zdá v tomto případě spíše nekřesťanské.

No a jak si vede pan F. jako úředník obec-
ního úřadu v Jehnicích?
V současnosti probíhá na úřadu hloubková 
kontrola, která má prověřit opakované stíž-
nosti na jeho práci a nakládání s osobními 
údaji občanů. Budeme se zajímat o výsledky 
kontroly, jež musí být zveřejněny a také pro-
jednány na zastupitelstvu.

Závěrem zní otázka. Udělali jsme 
kozla zahradníkem nebo máme  
na radnici spíše vlka v rouše  
beránčím?

- Tým JnP - 

 

Co se o Jehnicích nikde nedozvíte




