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V Praze, dne 7. října 2012 

 
Věc:  Stížnost na administrátora webu Letňanské lentilky  
 
 
Vážený pane předsedo, 

obracím se na Vás se žádostí o zjednání nápravy v následující věci.  

1. Opakovaně (17. A 22. 9.) jsem vkládal dva níže uvedené komentáře ke článku „Budoucnost valu 
v Malkovského“ na webu http://letnanskelentilky.cz : 

  

  
 
 

http://letnanskelentilky.cz/


 
Protože ani jeden z komentářů nebyl zveřejněn, 
upozornil jsem 23. září administrátora na tuto 
skutečnost v dalším komentáři – viz obr. vpravo.  
Bohužel, dodnes jsem se nedočkal zveřejnění mých 
komentářů ani jakékoliv reakce ze strany 
administrátora stránek. 
Domnívám se, že obsah nezveřejněných komentářů 
není v rozporu s pravidly slušnosti. V případě, že by 
byl, měl by administrátor ponechat jméno přispěvatele 
s tím, že jeho příspěvek nebyl schválen z těch a těch 
důvodů. Mazání komentářů bez upozornění považuji 
za neslušné.  
Pokud se v hodnocení obsahu komentářů mýlím, 
omlouvám se a prosím, ať jsou vypořádány výše 
naznačeným způsobem. Děkuji. 

 
 
2. Dne 2. 10. jsem pod článek „Proč není více variant 

projektu?“ vložil jako komentář text, který upozorňoval 
na veřejné ústní projednání projektu Lentilek. Část 
tohoto textu se sice vzápětí objevila v článku „Územní 
řízení Lentilek“, chyběly však věty: „Většina občanů 
musí být ve 14 hodin ještě v zaměstnání. Bylo by možné 
posunout začátek veřejného jednání alespoň o dvě 
hodiny?“ 
Stejný komentář (ony dvě věty) jsem pak vložil pod 
článek „Územní řízení lentilek“ znovu ještě téhož dne 
večer, a jelikož komentář zmizel, opakoval jsem jej 
znovu 3. a 5. října. 
Z výše uvedeného je zřejmé, že se nemůže jednat o 
technickou záležitost, jak jsem se původně domníval 
(např. že komentáře jsou automaticky směrovány do 
spamu), ale vědomé rozhodnutí administrátora webu 
mé komentáře nezveřejňovat. 

 
3. V komentáři, dne 17. 9., paní Kubíková upozornila na 

úbytek hlasů pro variantu 1 v anketě k valu. Podobný 
problém jsem zaznamenal a dokládám i já. Dne 14. září 
v 7:42 byl počet hlasů pro variantu „Zachovat val 
v současné podobě … „ 6 (slovy šest), v 12:35 pak již jen 5 (slovy pět). 

 
Tohoto výsledku není možné dosáhnout odebráním hlasu „z venčí“, domnívám se však, že administrátor 
tuto možnost v aplikaci Wordpress má. Kromě toho došlo v průběhu ankety ke změně znění otázek. 
 
Žádám členy komise, aby posoudili, zda současný administrátor webu Letňanské lentilky je osoba 
nezávislá a nestranná, a zda by komise neměla pověřit administrací webu někoho jiného. 
 
Děkuji 
 
S přáním příjemného dne 
 
Ing. Václav Čadek, Malkovského 594, Praha 18 - Letňany 
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