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                                                                                                            Ve Velkém Březně dne: 2. 8. 2022 
 

Vážený pane předsedo Vlády,  

vážený pane předsedo Poslanecké sněmovny,  

vážený pane předsedo Senátu, 

vážený pane Hejtmane, 

 

obracím se na Vás jako starosta obce Velké Březno, a to jménem občanů naší obce, kteří 
každodenně pociťují negativní dopady rostoucí inflace, jakož i negativní dopady aktuální celkové 
společenskoekonomické situace.  

Úvodem mi dovolte představit naši obec. Obec Velké Březno se nachází v malebné krajině CHKO 
České středohoří na pravém břehu Labe mezi městy Ústí nad Labem a Děčín. Obec je rozdělena na 
dvě místní části Velké Březno a Valtířov. Díky dynamické výstavbě v obci v současnosti žije cca 2 320 
obyvatel. Obec náležitě pečuje o svůj všestranný rozvoj a o potřeby svých občanů a obyvatel, a proto 
například zřídila základní školu, kterou navštěvuje 420 žáků, jakož i mateřskou školu, do které dochází 
73 dětí. Mimo jiné také obec provozuje vlastní vodovod a kanalizaci, včetně čistírny odpadních vod, a 
to za účelem, aby mohla zajistit přijatelné ceny vodného a stočného pro své obyvatele.  

Na spokojenosti občanů a obyvatel naší obce nám záleží především. 

Bohužel jsem však nucen konstatovat, že neustále se zvyšující ceny zboží, služeb, pohonných hmot a 
energií ke spokojenosti našich občanů a obyvatel nevedou. Ba právě naopak, vyvolávající v nich 
obavy a strach o budoucnost. 

V současné době je drtivá většina domácností naší obce vytápěna plynem, elektrickou energií nebo 
tepelnými čerpadly. S ohledem na rostoucí ceny energií panuje obava, jak naši občané nadcházející 
topnou sezónu zvládnou. V této souvislosti lze předpokládat, že ve snaze ušetřit a snížit své náklady 
občané přejdou na jiný, levnější druh vytápění, což by ovšem mělo negativní vliv na životní prostřední, 
především pak ovzduší, které se zvláště u nás, v Ústeckém kraji, snažíme naopak chránit a zlepšovat. 

Obdobně je tomu i se zvyšujícími se cenami zboží, služeb a pohonných hmot, které jsou pro naše 
občany již neúnosné a vyvolávají v nich obavy o schopnost zajistit si základní životní potřeby. 

Vzhledem k výše popsanému tak považuji za nutné obrátit se na Vás s výzvou, abyste bezezbytku 
využili veškerých svých zákonných pravomocí a možností za účelem pomoci překlenout toto velmi 
nepříznivé období, a to nejenom občanům naší obce, ale všem občanům naší země.  

Pevně věřím, že i z Vaší strany je vnímána silná potřeba aktuální zhoršenou situaci našich obyvatel 
řešit, a proto doufám, že učiníte vše, co je ve Vašich možnostech, aby bylo zabráněno propadu životní 
úrovně a krizi našich občanů. 

 
 
 
S úctou 
Karel Jungbauer 
starosta 
 

Na vědomí: 
Svaz měst a obcí ČR 
Primátor města Ústí nad Labem 
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