ANONYMIZOVÁNO
Všechromy 28
251 63 Strančice
Ve Všechromech 22.4.2014
Vážený pane,
ve věci Vaší výzvy ze dne 14.4.2014 vám bohužel nemohu vyhovět, protože všechny kroky, které
v dané věci podnikám, jsou ve veřejném zájmu a nedotýkají se žádných práv na ochranu osobních údajů
či soukromí.
Právo zveřejňovat články v periodickém tisku je zakotveno v samotné Ústavě ČR, žádné osobní údaje
podléhající právní ochraně jsem v nich nezveřejnil.
K dokumentování porušování pravidel silničního provozu parkováním na chodníku mě vyzval policejní
orgán, který tuto problematiku řeší, a jedná se o veřejné prostranství.
Podání oznámení o možném trestním jednání úřední osoby je občanskou povinností každého slušného
občana, který se o takové skutečnosti dozví.
Dále si dovoluji Vás informovat, že podle tiskového zákona máte právo na uveřejnění odpovědi na
sdělení obsahující skutková tvrzení uveřejněné v periodickém tisku, pokud se dotýká cti, důstojnosti nebo
soukromí určité fyzické osoby, anebo jména nebo dobré pověsti určité právnické osoby. Pokud jste dospěl
k názoru, že některá sdělení, zveřejněná ve Všechromském zpravodaji, obsahovala takové informace,
můžete využít tohoto práva a zveřejněná tvrzení tak uvést na pravou míru nebo neúplné či jinak pravdu
zkreslující tvrzení doplnit nebo zpřesnit. V této věci mám jako vydavatel zákonnou povinnost Vám
vyhovět.
Vámi požadovanou omluvu nemohu v daném termínu zveřejnit, protože periodikum vychází
nepravidelně podle potřeby a v tomto termínu není žádné vydání plánováno, navíc je pro mě nepřijatelné
omlouvat se pouze za negativní zmínky o jakékoli osobě či jejím podnikání atd., ale pouze za
prokazatelně nepravdivé či zkreslené údaje. Pokud prokážete nepravdivost, neúplnost či zkreslenost
jakékoli informace zveřejněné ve Všechromském zpravodaji v souvislosti s Vaší rodinou, jsem připraven
zveřejnit nad rámec svých zákonných povinností i příslušnou omluvu v nejbližším vydání.
Jediné, v čem Vám mohu v tuto chvíli plně vyhovět, je Vámi zmiňované psaní vzkazů na vozidla.
Takového počínání jsem se nikdy nedopustil a nemám to ani v úmyslu. Za ostatní občany však v tomto
směru pochopitelně nemohu ručit.
S pozdravem
Ing. Pavel Soukup
předseda Osadního výboru Všechrom
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