
 

 

Magistrát města Kladna 
 
K rukám  

1. paní Věry Janů, vedoucí oddělení kontroly 
2. Ing. Slepičky, tajemníka úřadu 

 
Doručeno do datové schránky 
 
 

V Praze dne 15. Listopadu 2012  
 

Věc: Stížnost na postup úředníka, Ing. Viléma Frčka, DiS 
 
Vážená paní Janů, 
Vážený pane tajemníku, 
 
obracíme se na Vás jako nevládní nezisková organizace prosazující již šestnáctým rokem principy efektivního a 
transparentního fungování samosprávy. V této oblasti se věnujeme monitorování případů střetu zájmů, korupce a 
nehospodárnosti a následně informování veřejnosti, přípravě systémových opatření včetně ovlivňování legislativy, 
a v neposlední řadě šíření protikorupčního know-how. V rámci našich aktivit také poskytujeme veřejnosti 
bezplatné právní protikorupční poradenství a od ledna 2011 do dubna 2012 jsme provozovali i protikorupční linku 
199.  
 
V návaznosti na e-mailový podnět ze 17. 10. 2012, doručený paní Věru Janů, si Vám dovoluji sdělit následující: 
Oživení se na město Kladno obrátilo v květnu 2012 s žádostí o informace týkající se přestupkového řízení jednoho 
z veřejných funkcionářů. Aniž bychom po Vás žádali zásah do věcného rozhodnutí ve věci, musíme se ostře ohradit 
proti postupu úředníka tiskového mluvčího a asistenta primátora Kladna Ing. Vilém Frčka, DiS, který opakovaně 
nerespektuje rozhodnutí nadřízeného orgánu (Krajský úřad středočeského kraje) a přes vázanost právním 
názorem nadřízeného orgánu neustále vydává stejná nezákonná rozhodnutí. 
  
V příloze si Vám dovoluji zaslat poslední dvě rozhodnutí (navlas stejná), byť první z nich bylo nadřízeným orgánem 
zrušeno a bylo nařízeno zjednání nápravy. Místo zjednání nápravy však pan Frčka vydal absolutně stejné 
rozhodnutí s tím, že prý „je to věc jiného právního názoru...".  Kvůli aroganci či nekompetentnosti Ing. Fčka je 
Oživení nuceno opakovaně podávat tytéž opravné prostředky a dostává se do nekonečného koloběhu. Nad rámec 
výše uvedeného považuji za nutné zdůraznit, že i poslední z rozhodnutí, které pan Frčka vydal, bylo nadřízeným 
orgánem zrušeno. Nyní očekáváme další, pravděpodobně opět nezákonné, rozhodnutí pana Frčka. 
 
Zároveň si dovoluji požádat o informaci, jak bylo s naší stížností na Ing. Frčka naloženo, popřípadě jakým 
způsobem byl za své jednání postižen. 
 
S pozdravem 

                                                                                                                                       
Oživení, o.s.  
Ing. Štěpán Rattay, předseda sdružení  

 
Příloha: odmítnutí informace ze dne 22. 8. 2012, rozhodnutí kraje ze dne 12. 9. 2012, odmítnutí informace ze dne 
15. 10. 2012, rozhodnutí kraje ze dne 5. 11. 2012 


