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Ve Strakonicích, 14.10.2019

Ing. Mgr. Karel Janský, MBA

Věc: Stížnost na vytvoření možného korupčního prostředí před volbami konanými 14.12.2019
Podávám tímto stížnost na vedení radnice (radu) Města Strakonice z důvodu vytvoření možného korupčního prostředí před opakovanými komunálními volbami, které se ve Strakonicích uskuteční 14. prosince 2019.
Podle mého názoru, vytvoří-li (či umožní-li) orgán obce, v tomto případě rada města, svým usnesením stav,
který umožňuje provádět korupci, je to jako by se orgán korupce sám dopustil.
Vedení Města Strakonice údajně poslalo na Ministerstvo vnitra dopis, ve kterém žádá o dohled nad opakovanými komunálními volbami. Jsem přesvědčen, že pokud se tak skutečně stalo, tak šlo pouze o ryze účelový krok, kterým se chce vedení radnice, tedy politické hnutí Strakonická Veřejnost, prezentovat v očích občanů města v co možná nejlepším světle.
Skutečnost je ovšem jiná. Rada města totiž na své 134. schůzi konané 4. září 2019 přijala usnesení číslo
6595/2019 (134/8) ve kterém stanovila, že smlouvy o nájmu na reklamní zařízení umístěné volebními subjekty na majetku města budou uzavírány pouze ústně, a to „příslušnými zaměstnanci města“ – viz příloha.
Z uvedeného plyne, že to budou zaměstnanci města podřízení právě vedení města, tedy de facto Strakonické Veřejnosti, která tak bude mít nad všemi volebními subjekty v tomto ohledu absolutní moc. Zejména
za situace, kdy Městský úřad Strakonice je dlouhodobě bez tajemníka úřadu a jeho kompetence zastává
sám starosta Břetislav Hrdlička, volební lídr politického hnutí Strakonická Veřejnost. Rada města svým usnesením přitom zneužila poměrně staré usnesení svých předchůdců, a to číslo 1077/2004 z 22. září 2004, jenž
bylo určeno ke zcela jiným účelům – především ne volebním.
Před opakovanými komunálními volbami ve Strakonicích tak byl navozen nedemokratický stav, kdy vedení
úřadu (Strakonická Veřejnost) může naprosto nekontrolovatelně, neprokazatelně a hlavně nedohledatelně
určovat, který volební subjekt může mít kde své volební reklamní zařízení, což je pro demokratický průběh
voleb naprosto nepřijatelné. Žádám proto Ministerstvo vnitra ČR, aby proti výše uvedené praktice zasáhlo
a znemožnilo tak jednomu volebnímu subjektu kontrolovat všechny ostatní.
S pozdravem
Ing. Mgr. Karel Janský, MBA
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Na vědomí: Krajský úřad Jihočeského kraje, novináři a občané města

