From:
To:
Subject:
Date:

marcelapospi@seznam.cz
petr.zurek@bigoriginal.cz
RE: FW: FW: prispevek do obecniho periodika Kostka c. 2/2017
15. června 2017 19:17:27

Dobrý večer,
myslím, že si opět nerozumíme. Je doufám jasné, že nepovažujeme vaše
soukromé www.stránky, od kterých se ZO distanovalo, za komerční prezentaci.
Vaše stránky www.kostelecuholesova.eu jsou prostředníkem propagace vašich
soukromých aktivit, myšlenek a názorů (nahrávky, články, komentáře a pod.).
Pokud máte pocit, že je navštěvuje málo lidí a chcete prostřednictvím obecního
zpravodaje zvýšit návštěvnost Vašich soukromých stránek, pak je to reklama.
Jako po každém jinému subjektu, který nabízí svůj produkt prostřednictvím
inzerce v našem zpravodaji, i po Vás v zájmu zachování stejného přístupu, pokud
trváte na odkazu na Vaše soukromé stránky, chceme zaplatit za inzerci. Ani
zastupitel nemá právo na bezplatnou inzerci. Pokud do uzávěrky nepošlete bližší
instrukce bude celý článek uveřejněn ve formátu, který bude vhodný pro
celkovou koncepci čísla 2/2017 zpravodaje Kostka a dle ceníku v Pravidlech Vám
bude účtován poplatek.
Za redakční radu zpravodaje Kostka    RNDr. Marcela Pospíšilíková
---------- Původní e-mail ---------Od: Petr Zurek <petr.zurek@bigoriginal.cz>
Komu: marcelapospi@seznam.cz
Datum: 14. 6. 2017 22:04:49
Předmět: RE: FW: FW: prispevek do obecniho periodika Kostka c. 2/2017
Dobrý večer,

děkuji za zaslanou informaci a změnu postoje ohledně požadavku limitu 2500 úhozů
na příspěvek. Vykládám si to jako potvrzení toho, co po několik dní píši a dokládám
dokumenty - vedoucí redaktorka Šárka Andrlíková lhala ohledně stanoveného limitu
2500 úhozů (pro všechny pisatele).

Můj příspěvek není inzerce. I neznalý člověk po přečtení článku k tomu musí dojít.
Ano, v textu odkazuji, kde popisovaný článek lze dohledat. A stránky
www.kostelecuholesova.eu jsou nekomerční stránky obsahující v drtivé míře obecní
dokumenty, které obec na svých stránkách nevystavuje - kompletní originální zápisy
RO a ZO včetně příloh, videozáznamy ze ZO, smlouvy, účetní doklady, zprávy o
hospodaření, dokumenty výběrových řízení, obecně závazné vyhlášky, směrnice
obce, dokumenty poskytnuté dle 106/1999 Sb. atd. Svůj příspěvek žádám zveřejnit
tak, jak jsem jej zaslal. To, jestli můj příspěvek je komerčním sdělením či nikoliv tedy jestli obec porušila tiskový zákon, nechť posoudí MV odbor dozoru a kontroly.

Na svém tvrzení, že vydavatel periodika Kostka mne diskriminuje a šikanuje trvám.
Vydavatel neustále mění podmínky, za kterých je ochoten příspěvek uvěřejnit. To je
šikana. A že vydavatel dělá obstrukce? Stačí se podívat do historie tohoto e-mailu.

Ing. Petr Žůrek
+420 602157010
petr.zurek@bigoriginal.cz
www.bigoriginal.cz
www.kostelecuholesova.eu
https://www.facebook.com/kostelecuholesova

From: marcelapospi@seznam.cz [mailto:marcelapospi@seznam.cz]
Sent: Wednesday, June 14, 2017 9:08 PM
To: petr.zurek@bigoriginal.cz
Subject: Re: FW: FW: prispevek do obecniho periodika Kostka c. 2/2017

Dobrý večer,
jako členka redakční rady zastupující obec a po projednání s ostatními
členkami redakční rady, mám pro Vás následující sdělení. Komunikaci mezi
Vámi a RR zpravodaje Kostka v žádném případě nelze nazvat diskriminační a
obstrukční. Paní Andrlíková při shromažďování článků pro zpravodaj
pravidelně vyzývá přispěvatele k dodržení počtu úhozů v příspěvku, a to ze
zcela praktického důvodu - zájmem RR je, aby mohlo být uveřejněno co
nejvíce článků různých přispěvatelů, s informacemi, které mohou občany
zajímat. Odpovědnost za obsah zpravodaje nese redakční rada a proto se
schází před každým vydáním nového čísla a diskutuje o jeho obsahu.
Abychom tedy tuto záležitost uzavřeli. Nikdo Vám neupírá právo uveřejnit
článek ve zpravodaji. Pokud nejste schopen článek zkrátit, aniž by utrpěl
smysl článku, tedy to, co chcete občanům sdělit, můžeme Vám ho uveřejnit i
ve větším rozsahu. V případě, že bude zachována inzerce Vašich
soukromých www stránek, uveřejníme článek za úplatu jako inzerát (t. j. 400
Kč za půl stránky formátu A4 - bez DPH. Váš článek by asi vyšel na cca 1
stránku formátu A 4, tzn. 800 Kč - bez DPH). V tomto případě si zvolte
formát inzerátu a sdělte ho do uzávěrky čísla paní Andrlíkové. Pokud se
rozhodnete odstranit z článku inzerci, bude Vám článek uveřejněn ve Vámi
upraveném stavu. Pak prosím pošlete upravený článek do uzávěrky tohoto
čísla Kostky.
Za redakční radu zpravodaje Kostka

Marcela Pospíšilíková

---------- Původní e-mail ---------Od: Petr Zurek <petr.zurek@bigoriginal.cz>
Komu: obeckuh@volny.cz
Datum: 14. 6. 2017 10:48:34
Předmět: FW: FW: prispevek do obecniho periodika Kostka c. 2/2017
Adresováno: obec Kostelec u Holešova, vydavatel periodika Kostka

Vážení,

navazuji na dnešní osobní jednání s Ing. Petrem Hlobilem ve věci publikování mého
příspěvku v připravovaném obecním zpravodaji Kostka č. 2/2017. V příloze zasílám
dokumenty, které jsem Vám předkládal:
1. Pravidla pro vydávání obecního periodika Kostka schválena ZO dne 24.6.2014
usnesením č. 13/19
2. Seznam příspěvků delších jak 2500 úhozů zveřejněných v obecním periodiku
Kostka za roky 2016-2017

Jak jsem při jednání řekl, výkonná redaktorka Šárka Andrlíková lže ohledně
stanoveného limitu 2500 úhozů (pro všechny pisatele). Tato podmínka není nikde v
Pravidlech uvedena. A i kdyby náhodou podmínka existovala, pak obec jako vydavatel
tuto podmínku systematicky porušuje.
Ze včerejšího mailu a dnešního jednání s Ing. Petrem Hlobilem jsem došel k závěru,
že vydavatel cíleně diskriminuje a šikanuje mou osobu tím, že mi klade jiné
požadavky na příspěvek, než ostatním přispěvovatelům. Způsob, jakým vydavatel
komunikaci o zveřejnění příspěvku vede, je jednoznačně obstrukční.

Znovu vyzývám vydavatele, aby mi odpověděl na otázku z 13.6.2017: Jaké
pravomoce a zodpovědnost za případné porušení zákona převzala od obce Kostelec
u Holešova výkonná redaktorka Šárka Andrlíková?
Dále vyzývám zadavatele, aby byl můj příspěvek zveřejněn. Jako obecní zastupitel na
zveřejnění příspěvku v obecním periodiku právo mám, což jsem obšírně popsal jak v
průvodním e-mailu, tak v příspěvku samotném. Pokud příspěvek vydavatel odmítne
zveřejnit, žádám o zaslání zdůvodnění, které bude použito ve stížnosti na MV a
soudní žalobě na porušení zákona a diskriminaci mé osoby.

S pozdravem

Ing. Petr Žůrek
+420 602157010
petr.zurek@bigoriginal.cz
www.bigoriginal.cz
www.kostelecuholesova.eu
https://www.facebook.com/kostelecuholesova

From: andrlikovi@email.cz [mailto:andrlikovi@email.cz]
Sent: Tuesday, June 13, 2017 6:15 PM

To: petr.zurek@bigoriginal.cz
Subject: Re: FW: prispevek do obecniho periodika Kostka c. 2/2017

Odpověď na tento mejl:
a) titul "šéfredaktora" mi byl přidělen na zasedání OR mezi 12/2011 a 3/2012
a nebylo to nikdy zpochybněno. Nic to nemění na věci, že jsem zároveň
výkonná redaktorka
b) rozsah 2500 úhozů pro všechny příspěvky (bez výjimky pisatele) za
článek, byl schválen zastupitelstvem obce v 6/14. To, že se nedostal přímo do
Pravidel pro vydávání zpravodaje, je vinou pravděpodobně kancelářské
pracovnice opisující text, neznamená to však, že neplatí - lze jistě dohledat
např. ve zvukovém záznamu
c) jako zastupitel máte právo mít příspěvek nekrácen, pokud ovšem neexistují
výše uvedená a OZ schválená omezení, nejde tedy o restrikce vůči Vám
d) vzhledem k tomu, že ve Vašem článku je několikrát zdůrazněna webová
adresa Vašich soukromých stránek, je možné jej považovat též za reklamu a
celý článek zpoplatnit - cena by byla cca 800 Kč bez DPH
e) článek je též možné považovat za předčasnou předvolební kampaň, což
podle nedávno vyšlého Volebního zákona nelze zveřejňovat, ani kdybyste si
jej zaplatil (mohl by se najít někdo jiný než vy, který by nás žaloval, i za bod
d)
f) znovu upozorňuji, že žádný zákon neurčuje, aby byl zkrácený příspěvek
autorizován autorem
g) protože v průvodním dopise k příspěvku počítáte s úpravami (cituji:
...Pokud bude příspěvek upravován...), nerozumíme Vaší dotčené reakci na
jakékoliv změny v článku a naopak Vám dáváme přátelskou možnost
osobně článek opravit - samozřejmě v rámci platných zákonů.

Vzhledem k tomu, jakým způsobem jste celou věc pojal, můžeme se domluvit
na nezkrácené podobě článku, avšak je nutné, aby v něm nebyla uvedena ani
vaše soukromá webová adresa, ani žádná jiná adresa, ba ani telefon (skrytá
reklama). O předvolební agitaci, kterou článek nepochybně je, můžeme v
rámci dobré vůle prohlásit, že je to na "hranici předvolební kampaně". Je to
však však již na pováženou. Článek opravte do uzávěrky tohoto listu (tj. do
16. 6. 2017 do 12:00 hod) podle zákonů. Případně na OÚ zaplaťte za
reklamu. Termín prosím dodržte.
(tato odpověď je schválena redakční radou)

Za redakční radu

Šárka Andrlíková

---------- Původní e-mail ---------Od: Petr Zurek <petr.zurek@bigoriginal.cz>
Komu: obeckuh@volny.cz, marcelapospi@seznam.cz, Zaviačičová Zdeňka
<mskuh@volny.cz>, mi.michaela@seznam.cz
Datum: 13. 6. 2017 9:08:41
Předmět: FW: prispevek do obecniho periodika Kostka c. 2/2017

Adresováno:
Obec Kostelec u Holešova
redakční rada periodika Kostka

Vážení,

po svém včerejším zaslání příspěvku do periodika Kostka jsem obdržel od výkonné
redaktorky (neprávem se tituluje šéfredaktor) Šárky Andrlíkové požadavek, aby byl
můj příspěvek zkrácena na 2500 úhozů, jinak jej bude redakce oprávněna zkrátit.

Obec Kostelec u Holešova je vydavatelem obecního periodika Kostka reg. MK ČR
E21648. Tedy nese zodpovědnost, která vydavateli vyplývá z tiskového zákona
46/2000 Sb. a autorského zákona 121/2000 Sb. Z těchto 2 právních norem je zřejmé,
že jako zastupitel mám právo žádat a trvat na uveřejnění příspěvku v obecním
periodiku a to v takovém obsahu a rozsahu, jak byl včera zaslán.

Chtěl jsem se zeptat, jaké pravomoce a zodpovědnost za případné porušení zákona
převzala od obce Kostelec u Holešova výkonná redaktorka Šárka Andrlíková?
Dohledal jsem pouze dokument Pravidla pro vydávání zpravodaje obcí Kostelec u
Holešova a Karlovice "KOSTKA" schválený zastupitelstvem obce dne 24.6.2014
usnesením č. 13/19. V Pravidlech ovšem není uvedeno nic, co by jí opravňovalo k
restrikcím, jež mi k mému příspěvku zaslala (2500 úhozů, zásah do díla bez souhlasu
autora). Žádám Vás jako vydavatele, abyste mi jednání výkonné redaktorky Šárky
Andrlíkové objasnil. Prozatím chování výkonné redaktorky Šárky Andrlíkové považuji
za diskriminační s prvky obstrukce a šikany vůči zastupiteli obce.

Pevně věřím, že se věci vyjasní a můj příspěvek bude řádně otisknut v
připravovaném zpravodaji Kostka č. 2/2017.

S pozdravem

Ing. Petr Žůrek
+420 602157010
petr.zurek@bigoriginal.cz
www.bigoriginal.cz
www.kostelecuholesova.eu
https://www.facebook.com/kostelecuholesova

From: andrlikovi@email.cz [mailto:andrlikovi@email.cz]
Sent: Monday, June 12, 2017 2:34 PM
To: petr.zurek@bigoriginal.cz
Subject: Re: prispevek do obecniho periodika Kostka c. 2/2017

Redakce obdržela Váš příspěvek. Vzhledem k tomu, že je příliš dlouhý,
vyzývám Vás, aby byl zkrácen na 2500 úhozů. Pokud jej nezkrátíte, jsme
oprávněni zkrátit jej sami. Upozorňuji, že žádný zákon neurčuje, aby byl
zkrácený příspěvek autorizován autorem.
Šárka Andrlíková, šéfredaktorka

---------- Původní e-mail ---------Od: Petr Zurek <petr.zurek@bigoriginal.cz>
Komu: obeckuh@volny.cz, andrlikovi@email.cz, marcelapospi@seznam.cz
Datum: 12. 6. 2017 9:21:14
Předmět: prispevek do obecniho periodika Kostka c. 2/2017
Obec Kostelec u Holešova
vedoucí redaktorka Šárka Andrlíková
redakční rada-kontrola RNDr. Marcela Pospíšilíková
Vážení,
obec Kostelec u Holešova vydává čtvrtletně obecní periodikum Kostka. Jeho
vydávání reguluje tiskový zákon 46/2000 Sb., kde je kromě jiného pro vydavatele
zakotvena povinnost poskytovat objektivní a vyvážené informace. Vydavatel je
povinen poskytnout přiměřený prostor pro uveřejnění sdělení, které vyjadřuje názory
členů obecního zastupitelstva týkající se naší obce.
V příloze zasílám příspěvek do aktuálně připravovaného periodika Kostka č. 2/2017,
jež má vyhlášenou uzávěrku dne 16.6.2017 ve 12:00 hodin. Žádám o uveřejnění
příspěvku. Příspěvek zasílám v editovatelném formátu word a podepsaném pdf.
Pokud bude příspěvek upravován, vymiňuji si zaslání úprav ke schválení.
Pevně věřím, že můj příspěvek zveřejníte a nebudu nucen se bránit právem na
odpověď, což by pro obec znamenalo nemalé náklady.

S pozdravem
Ing. Petr Žůrek
+420 602157010
petr.zurek@bigoriginal.cz
www.bigoriginal.cz
www.kostelecuholesova.eu
https://www.facebook.com/kostelecuholesova

Bez virů. www.avg.com

Bez virů. www.avg.com

