
From: Petr Zurek
To: petr.zurek@bigoriginal.cz
Subject: FW: Podklady pro zasedání Zastupitelstva č. 25 (12. 12. 2017 17:00)
Date: 25. února 2018 10:15:36
Attachments: Dodatek_k_Pravidlum_Kostka_-_finalni_navrh_25Z-11-1 komentar PZ.docx

From: Petr Zurek [mailto:petr.zurek@bigoriginal.cz] 
Sent: Sunday, December 10, 2017 8:50 AM
To: 'hlobil@hlobil.net'; 'mdulava@alfanametal.cz'; 'rudolf.furch@seznam.cz'; 'tom.hlobil@seznam.cz';
'markyz7@seznam.cz'; 'oldrich.masny@seznam.cz'; 'merka.petr@email.cz'; 'ales.pospa@seznam.cz';
'rad.posp2@seznam.cz'; 'vi.rus262@seznam.cz'; 'koupelnyzs@seznam.cz';
'tkadlcik.radim@seznam.cz'; 'z.zaviacicova@centrum.cz'; 'marcelapospi@seznam.cz'
Cc: 'spravce@uzob.cz'
Subject: RE: Podklady pro zasedání Zastupitelstva č. 25 (12. 12. 2017 17:00)
 
Dobrý den,
 
v příloze zasílám dokument s poznámkami k navrhovanému bodu 11 ZO 25 - dodatek k pravidlům
Kostka. K poznámkám v dokumentu jsem připojil citace dotčených paragrafů Tiskového zákona a
Listiny základních práv a svobod.
 
S pozdravem
 
Ing. Petr Žůrek
+420 602157010
petr.zurek@bigoriginal.cz
www.bigoriginal.cz
www.kostelecuholesova.eu
https://www.facebook.com/kostelecuholesova
 
-----Original Message-----
From: UZOb - Kostelec u Holešova [mailto:hlobil@hlobil.net] 
Sent: Monday, December 04, 2017 4:50 PM
To: hlobil@hlobil.net; spravce@uzob.cz; mdulava@alfanametal.cz;
rudolf.furch@seznam.cz; tom.hlobil@seznam.cz; markyz7@seznam.cz;
oldrich.masny@seznam.cz; merka.petr@email.cz; ales.pospa@seznam.cz;
rad.posp2@seznam.cz; vi.rus262@seznam.cz; koupelnyzs@seznam.cz;
tkadlcik.radim@seznam.cz; z.zaviacicova@centrum.cz; petr.zurek@bigoriginal.cz;
hlobil@hlobil.net; marcelapospi@seznam.cz
Subject: Podklady pro zasedání Zastupitelstva č. 25 (12. 12. 2017 17:00)
Importance: High
 
Dobrý den,
 
právě byly zveřejněny podklady pro příští zasedání Zastupitelstva obce
(č. 25, 12. 12. 2017 v 17:00, zasedací místnosti OÚ ). Veškeré materiály
najdete po přihlášení do systému UZOb.cz.
 
Přihlášení do systému: http://www.uzob.cz/index.php?
prejit=34&id_zasedani=102&id_obec=26
 
S pozdravem
Petr Hlobil

mailto:petr.zurek@bigoriginal.cz
mailto:petr.zurek@bigoriginal.cz
mailto:petr.zurek@bigoriginal.cz
http://www.bigoriginal.cz/
http://www.kostelecuholesova.eu/
https://www.facebook.com/kostelecuholesova

Návrh redakční rady na doplnění „Pravidel pro vydávání zpravodaje obcí Kostelec u Holešova a Karlovice „Kostka“ na základě novely zákona 305 z r. 2013, jež novelizuje zákon 46/2000	Comment by Petr Zurek: Zákon se jmenuje 46/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Zákonem 305/2013 Sb. byla norma 46/2000 Sb. sice novelizována, ale nic to nemění na původním názvu zákona 46/2000 Sb. (TZ)

Článek 3  „Obsahové a tématické zaměření zpravodaje“ se doplňuje o bod 6. ve znění:

Bod 6.	Ve zpravodaji bude nově založena rubrika „Fórum zastupitelů“	Comment by Petr Zurek: Mělo by se jednat jen o název rubriky v rámci grafické úpravy periodika, ale nesmí dojít k diskriminaci oproti jiným příspěvkům v periodiku.

a) Zastupitelé mají právo vyjádřit se v nově založené rubrice Fórum zastupitelů.



b) Vydavatel (územního samosprávného celku OÚ Kostelec u Holešova, Karlovice) poskytne přiměřený prostor jednotlivým zastupitelům pro uveřejnění sdělení, které vyjadřuje názory členů zastupitelstva, týkající se tohoto územního samosprávného celku a jsou dobrovolná. Pokud se příspěvek dotčeného územně správního celku netýká, nahlíží se na něj jako na příspěvek běžného přispěvatele, bez povinnosti vydavatele jej uveřejnit.	Comment by Petr Zurek: Vydavatelem je Obec, nikoliv Obecní úřad.	Comment by Petr Zurek: Není zřejmé, co je dobrovolné. Jestli příspěvek zastupitele, nebo zveřejnění příspěvku. Zveřejnění vydavatelem je povinné dle §4a TZ.



c) Za přiměřený prostor se považuje odstavec o max. 1000 úhozech v každém čísle zpravodaje územně samosprávného celku pro jednoho zastupitele.	Comment by Petr Zurek: Jednoznačná diskriminace zastupitelů. Pokud by toto pravidlo platit pro veškeré příspěvky (včetně fotografií) bez výjimky, tak snad. Jinak je to nepřijatelná diskriminace. Z textu dále není zřejmé, jestli zastupitel ve sdělení může napsat 2 a více odstavců.









d) Každý zastupitel píše příspěvky za sebe, neslučuje je s příspěvky jiných zastupitelů, ani nevyužívá cizí tiskové místo.	Comment by Petr Zurek: Jednoznačná diskriminace. Pod jedno sdělení se může podepsat více zastupitelů. Text nemá oporu v TZ.	Comment by Petr Zurek: Dle §4a TZ zastupitel píše sdělení, ne příspěvek. Terminologická nesourodnost.







e)  Rozsáhlejší příspěvky budou (vzhledem k počtu zastupitelů) kráceny redakcí, nebo bude autor vyzván, aby příspěvek zkrátil, v souladu s ustanovením bodu c) Dodatku . V druhém případě bude příspěvek  otištěn po uzávěrce, do které bude dodán.	Comment by Petr Zurek: Text je nejasný a nejednoznačný. Rozhodně sdělení musí být dle §4a a §11a TZ uveřejněno v nejbližším vydání.



f) Není možné psát delší příspěvek jako kompenzaci za nenapsaný minulý či budoucí příspěvek.	Comment by Petr Zurek: Porušení zákona. Zastupitel má právo dle §11a TZ na zveřejnění doplňující informace.



g) Tyto příspěvky neslouží k předvolební agitaci.	Comment by Petr Zurek: Nemá oporu v zákoně. Nikde v §4a TZ není uvedeno, že sdělení zastupitele nesmí být předvolební agitací.





h) Dodatek č. 2 se netýká rubriky „Slovo starosty“ (Příspěvek starosty obce), která byla založena před delší dobou a její rozsah je tzv. „obvyklý“ (Zákon o obcích).	Comment by Petr Zurek: Úplně nejhorší diskriminace. Starosta je také zastupitel. Tedy musí mít stejná práva a povinnosti jako ostatní zastupitelé. To že rubrika již delší dobu existuje, není oprávnění pro diskriminaci. Odkaz na zákon o obcích není doložen, validnost textu nelze posoudit.


Citace z navazujících zákonů



zákon 46/2000 Sb. (Tiskový zákon)



§ 4a

Sdělení v periodickém tisku územního samosprávného celku

Vydavatel periodického tisku územního samosprávného celku je 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.



§ 11a

Doplňující informace

(1) Dotčený člen zastupitelstva územního samosprávného celku může požadovat na vydavateli uveřejnění doplňující informace, pokud vydavatel periodického tisku územního samosprávného celku

a) neuveřejní sdělení podle § 4a po dobu 3 měsíců ode dne doručení tohoto sdělení vydavateli,

b) neuveřejní sdělení podle § 4a v nejbližším následujícím vydání u periodického tisku územního samosprávného celku, pokud ve lhůtě 3 měsíců ode dne doručení tohoto sdělení vydavateli není vydán, nebo

c) uveřejní sdělení podle § 4a, avšak člen zastupitelstva bude mít za to, že vydavatel mu neposkytl přiměřený prostor podle § 4a.

Vydavatel je povinen doplňující informaci uveřejnit v periodickém tisku územního samosprávného celku, ve kterém neuveřejnil nebo neposkytl přiměřený prostor sdělení podle § 4a.

(2) Člen zastupitelstva územního samosprávného celku, na jehož žádost byla vydavatelem uveřejněna doplňující informace podle tohoto zákona, nemůže požadovat uveřejnění další doplňující informace k této doplňující informaci.




Usnesení č. 2/1993 (Listina základních práv a svobod)



HLAVA PRVNÍ

OBECNÁ USTANOVENÍ

Čl. 1

Lidé jsou svobodní a rovní v důstojnosti i v právech. Základní práva a svobody jsou nezadatelné, nezcizitelné, nepromlčitelné a nezrušitelné.

Čl. 2

(1) Stát je založen na demokratických hodnotách a nesmí se vázat ani na výlučnou ideologii, ani na náboženské vyznání.

(2) Státní moc lze uplatňovat jen v případech a v mezích stanovených zákonem, a to způsobem, který zákon stanoví.

(3) Každý může činit, co není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být nucen činit, co zákon neukládá.

Čl. 3

(1) Základní práva a svobody se zaručují všem bez rozdílu pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického či jiného smýšlení, národního nebo sociálního původu, příslušnosti k národnostní nebo etnické menšině, majetku, rodu nebo jiného postavení.

(2) Každý má právo svobodně rozhodovat o své národnosti. Zakazuje se jakékoli ovlivňování tohoto rozhodování a všechny způsoby nátlaku směřující k odnárodňování.

(3) Nikomu nesmí být způsobena újma na právech pro uplatňování jeho základních práv a svobod.

Čl. 4

(1) Povinnosti mohou být ukládány toliko na základě zákona a v jeho mezích a jen při zachování základních práv a svobod.

(2) Meze základních práv a svobod mohou být za podmínek stanovených Listinou základních práv a svobod (dále jen "Listina") upraveny pouze zákonem.

(3) Zákonná omezení základních práv a svobod musí platit stejně pro všechny případy, které splňují stanovené podmínky.

(4) Při používání ustanovení o mezích základních práv a svobod musí být šetřeno jejich podstaty a smyslu. Taková omezení nesmějí být zneužívána k jiným účelům, než pro které byla stanovena.




