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Dobrý den, v příloze zasíláme reakci na Vaše příspěvky.

S pozdravem Mgr. Michaela Čúzy
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Ing. Petr Žůrek,
zastupitel obce Kostelec u Holešova

							           V Kostelci u Holešova 27. 5. 2020	

Vážený pane zastupiteli,

obci Kostelec u Holešova, jako vydavateli periodika KOSTKA, byly Vámi do datové schránky doručeny tři žádosti o uveřejnění sdělení zastupitele v periodiku KOSTKA 2/2020.

· 17. 5. 2020 – Proč starostka zastupitelům lže?			(1141 znaků včetně mezer)

· 20. 5. 2020 – Kostlivec vypadnul ze skříně			(1132 znaků včetně mezer)

· 22. 5. 2020 – Lemplovství, chyba, opojení mocí, nebo záměr?	(1144 znaků včetně mezer)

Dle § 4a TZ je vydavatel periodického tisku územního samosprávného celku povinen poskytovat objektivní a vyvážené informace o územním samosprávném celku a poskytnout přiměřený prostor pro uveřejnění sdělení, které vyjadřuje názory členů zastupitelstva územního samosprávného celku, týkající se tohoto územního samosprávného celku.  

23. 4. 2020 schválilo ZO usnesením č. 13/10Z/2020 Pravidla pro vydávání zpravodaje „KOSTKA“ (Zpravodaj obce Kostelec u Holešova a Karlovice). V článku 3 bodu 6 jsou přesně popsána pravidla pro uveřejnění sdělení zastupitele. Volební strana Rozvoj a budoucnost pro Kostelec a Karlovice, za níž jste kandidoval, má v ZO jeden mandát. Dle principu odstupňované rovnosti připadá na vyhrazeném prostoru 3 normovaných stran formátu A4 zpravodaje na stranu zastoupenou jedním mandátem přiměřený prostor o velikosti 1/15 (1144 znaků včetně mezer) ze 3 stran zpravodaje vyhrazených pro rubriku Fórum zastupitelů. 

Vámi zaslaná sdělení překračují Vám vyhrazený prostor. Vyhrazený prostor 1/15 3 normovaných stran formátu A4 je vyčerpán příspěvkem – Proč starostka zastupitelům lže? 

Možnosti řešení:

1.) Zkraťte své příspěvky tak, aby se vešly do Vám vyhrazeného prostoru 1144 znaků včetně mezer.

2.) Případně sdělte, zda chcete články zařadit do dalších čísel zpravodaje bez nutnosti zkracování – Kostlivec vypadnul ze skříně (uveřejnit v periodiku KOSTKA 3/2020) a příspěvek Lemplovství, chyba, opojení mocí, nebo záměr? (uveřejnit v periodiku KOSTKA 4/2020)

3.) Pro otištění dvou příspěvků je možné také využít nevyužitý prostor zastupitelů jiné strany za podmínky, že strana, jejíž prostor má být takto využit, vyjádří zveřejněním jmen příslušného počtu zastupitelů pod článkem souhlas se zněním Vámi uveřejněného sdělení. 

4.) Pokud nevyužijete jednu ze tří výše uvedených možností, bude nutné přistoupit ke zkrácení Vámi zaslaných příspěvků ze strany redakce.

Vážený pane zastupiteli, žádáme Vás o sdělení Vašeho řešení v co nejkratší době, nejlépe do pátku 29. května 2020. Vzhledem k tomu, že Vaše příspěvky viz. výše byly odeslány do datové schránky OÚ Kostelce u Holešova, nemohli členové redakční rady s nimi operativně pracovat. Prosíme Vás o zaslání sdělení a další komunikaci přes emailovou adresu redakcekostka@seznam.cz.

Děkujeme, s pozdravem redakční rada periodika KOSTKA.


