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Žádost o uveřejnění doplňující informace
V souladu s ustanovením § 11a zákona č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání
periodického tisku, žádám o otištění doplňující informace v nejbližším vydání Strančického zpravodaje
v následujícím znění:

„Stručně k březnovému zasedání ZO - cenzura Strančického zpravodaje
Po březnovém zasedání zastupitelstva obce jsem poslal do redakce zpravodaje článek „Stručně
k březnovému zasedání“ se žádostí o jeho otištění. Povinnost otisknout příspěvky zastupitelů v radničních
novinách je stanovena zákonem. Článek obsahoval stručné shrnutí všech přijatých usnesení s uvedením
souvisejících faktů (pozitivních i negativních) z pohledu opozičního zastupitele. Článek však nebyl
otištěn ani v dubnovém vydání ani v dalších, proto jsem požádal redakční radu o sdělení, proč nebyl
otištěn. Mgr. Muchová mi odpověděla, že „obsahuje dle názoru redakční rady zpravodaje některé
nepřesnosti“ a že „informace z jednání zastupitelstva navíc uvádí starosta obce ve svém úvodním slově na
první straně zpravodaje.“ Požádal jsem tedy o informaci, které konkrétní informace jsou podle redakční
rady nepřesné dodnes jsem však nedostal žádnou odpověď, přestože podle zákona mi musí být písemná
odpověď poskytnuta do 30 dnů.
Přitom i v tiráži každého vydání je výslovně uvedeno, že „Uveřejněné příspěvky nemusí vyjadřovat
stanovisko vydavatele a redakční rady. Za věcnou správnost příspěvků odpovídají jejich autoři.“
Pro vedení obce a redakční radu zkrátka zákony zřejmě neplatí, a tak protiústavní cenzura radničních
novin oficiálně zavedená radou obce funguje stále jako za starých časů ...
Celý text zmiňovaného článku můžete najít na webu Osadního výboru Všechrom www.vsechromy.cz
v článku “Veřejné zasedání zastupitelstva – březen 2015“ (na hlavní stránce, později v archivu článků).“
Odůvodnění: V souladu s pravidly pro uveřejňování příspěvků ve Strančickém zpravodaji uvedených
v tiráži každého vydání a s ustanovením § 4a zákona č. 46/2000 Sb. jsem dne 29.3.2015 poslal do
redakční rady zmiňovaný článek se žádostí o uveřejnění. Protože tento článek nebyl uveřejněn ve lhůtě 3
měsíců od doručení příspěvku vydavateli, vzniká mi podle § 11a odst. 1 písm. a) právo na otištění
doplňující informace.
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