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Věc: odpověď na e-mail Michaely Čúzy a dopis redakční rady zaslaný dne 27.5.2020 15:06
Moje sdělení zastupitele má rozsah do 1141 úhozů, což odpovídá 1,25 % celkové tiskové plochy
jednoho čísla periodika Kostka. Sdělení zastupitele je plně v souladu se zákonem č. 46/2000 Sb.,
Tiskový zákon (dále jen TZ). Rozsah sdělení zastupitele reprezentující 1,25 % z celkové tiskové
plochy jednoho čísla periodika KOSTKA naplňuje dikci § 4 a TZ i s ohledem na přiměřený prostor. Z
TZ nikde nevyplývá omezující podmínka na počet sdělení zastupitele. V dřívější písemné komunikaci
byly opakovaně zaslány rozhodnutí soudů z nichž vyplývá, že "interní předpisy vydavatele nemohou
obcházet význam a účel TZ, který je pochopitelně nadán vyšší právní silou než jakékoliv vnitřní
předpisy obce".
Dále si dovolím vydavateli, jakožto orgánu státní moci, připomenout citace z Listiny základních práv a
svobod.
Čl. 2, odst. 2
"Státní moc lze uplatňovat jen v případech a v mezích stanovených zákonem, a to způsobem, který
zákon stanoví."
Čl. 17, odst. 2
"Každý má právo vyjadřovat své názory slovem, písmem, tiskem, obrazem nebo jiným způsobem,
jakož i svobodně vyhledávat, přijímat a rozšiřovat ideje a informace bez ohledu na hranice státu."
Komunikaci s vydavatelem periodika KOSTKA povedu nadále ze své datové schránky 6wpxg4i do
datové schránky obce Kostelec u Holešova bs9bdhn a to především z důvodů zajištění důkazů, které
bude nutné předložit soudu při podání žaloby. Dovoluji si vydavateli připomenout jeho povinnost
zasílání zpráv prostřednictvím datové zprávy vyplývající ze zákona č. 300/2008 Sb. "orgán veřejné
moci je povinen zasílat dokumenty do datové schránky, je-li zřízena".
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