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Šebková Markéta, Bc.; Vocelková Ludmila; Schwarzová Pavlína; Cingroš Štěpán;
"j.demcak@nejdek.czm.drobny"@nejdek.cz; Franc Stanislav; Kaššák Milan; Plas
Zdeněk, Bc.; Poláček Vlastimil; Růžička Václav, Ing.; Schwarz André; Tóth Jan; Vít
Karel; Vítek Lubomír; Vrba Jaroslav
dotaz dle zák.č.106/1999 Sb.
vlček-výpis z internetu.pdf; vlček-výpis z RES.pdf; vlček-ŽR.pdf

v

Žádost o informace dle zákona č.l06/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím
Dobrý den,
dle shora uvedeného zákona žádám o sdělení týkající se úředníka MěÚ Nejdek p. Pavla Vlčka,
který pracuje na odboru vnitřních věcí - stížnosti a přestupky. Jmenovaný má v náplni práce mj.
projednávání přestupků, příjem stížností od občanů - alespoň dle internetových stránek úřadu.

Jmenovaný prostřednictvím internetových stránek nabízí konzultační a poradenské služby ve
věci postupů policejních orgánů a poradenskou činnost v silniční dopravě.
Dále dle veřejně přístupných registrů uvedený úředník je podnikatelem, IČO 02564475, kdy
jeho předmětem podnikání je mj. ostraha majetku a osob, služby soukromých detektivů -dle
živnostenského rejstříku, a bezpečnostní a pátrací činnosti a pátrací činnost - dle Registru
ekonomických subjektů.
Otázky :
1) Má uvedený úředník souhlas svého nadřízeného k výkonu těchto činností, které veřejně
nabízí a poskytuje? Je známo vedení města, že tyto činnosti nabízí?
2) Pokud ano, jak je zajištěno to, že při těchto činnostech nezneužívá svého postavení úředníka,
který vykonává přestupkovou agendu, informace, ke kterým má jako úředník přístup, služební
prostředky, které má k výkonu své práce?
3) Není vykonávání uvedených činností ve střetu zájmů s ohledem na jeho postavení úředníka,
který vyřizuje a řeší přestupky oznamované zpravidla právě orgány Policie?
4) Jak je ze strany nadřízeného zajištěno, aby jeho zájmy, které má v postavení podnikatele a
které jsou přirozeně v přímém rozporu se zájmy úředníka, který vyřizuje přestupky,
nenarušovaly jeho nezávislost jako oprávněné úřední osoby?

V příloze posílám kopii internetové stránky s nabídkou nabízených služeb jmenovaným a
výpisy z registru ES a ŽR ze dne 1.3.2019.

Odpověď prosím v souladu s uvedeným zákonem zaslat emailem na adresu :
a samozřejmě zveřejnit na úřední desce úřadu.
Tento kontakt na mě je plně dostačující v souladu s ust. § 14 odst. 2 a 4 ( nutné jsou pouze
informace uvedené ve větě první odst. 2 tohoto ustanovení)..
Na vědomí posílám i vedení města Nejdek.
Děkuji za odpovědi. S pozdravem

