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Zápis č. 6 z jednání Redakční rady Radničních novin 

Datum jednání: 24. 2. 2023 

Místo jednání: online (MS Teams) 

Začátek jednání:  11.04 h 

Konec jednání:  11.46 h 

Jednání řídil: Jana Valová 

Počet přítomných členů: 8, komise je usnášeníschopná 

Přítomní (případně distanční účast): Michal Gill, Michal Dobiáš, Kateřina Knoblochová, Jiří 

Ptáček, Irena Kryštůfková, Martin Šťastný, Ivo Denemark 

(příchod 11.15) 

 

 

Omluveni: x  

Neomluveni: Filip Nekola 

 

Přítomní hosté: Miroslav Štochl, Tereza Schejbalová 

 

Počet stran: 3 

 

 

 

 

Tajemník: Michaela Luňáčková 

Ověřovatel  zápisu: Michal Dobiáš  



 

Městská část Praha 3 podatelna@praha3.cz, www.praha3.cz 

Úřad městské části IČ: 00063517 

Redakční rada Radničních novin Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., 

Havlíčkovo nám. 700/9, 130 00  Praha 3 Číslo účtu: 27-2000781379/0800 

+420 222 116 111 Datová schránka: eqkbt8g 

2/3 

 

Program jednání: 

0. Schválení programu 

1. Schválení připomínek a č. 2/2023 Radničních novin  

2. Náměty a témata do č. 3/2023 Radničních novin 

3. Různé  

Hlasování pro ověřovatele: 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se – schváleno 

Hlasování pro program:  7 pro, 0 proti, 0 zdržel se – schváleno 

1. Připomínky a schválení č. 2/2023 Radničních novin 

str. 2 – bude zde upravený inzerát na Čistou Trojku 

příchod I. Denemark 

 
str. 5 – Vinohradské garáže – zkusit doplnit info o tom, že už to začalo (proč je to aktuální) 
 
str. 6–9 – doplnit popisky k vizualizacím  

str. 10 – zvýšení nájemného – v perexu opravit info, že se zdražuje kvůli vývoji na trhu, to není pravda, 

jde o narovnání nepoměrů; upravit 2. a 3. větu článku (např. nově rozdělit na větu o 1200 bytech a 

větu o zbytku) 

str. 12–13 – doplnit do textu popisek k vizualizaci Kostnického náměstí 

 
str. 32–33 – zápisy - ověřit u místostarosty či na OŠ odpovědi na první dvě otázky – musí se s dítětem 
osobně do školy? Jak je to s přihláškami - elektronická vs. osobně? Nebylo by lepší otázku „co když 
nemůžu přihlášku vytisknout?“ přesunout za první dotaz? 
 
str. 36 – u výběru redakce doplnit, kde se Infocentrum Praha 3 nachází 

str. 38 – inzerát na parkování – nechat jen místa, která jsou volná, zvýraznit info o tom, kde se najdou 

další místa a doplnit, jak se u obsazených míst se lze přihlásit do pořadníku; zbytek místa na stránce 

vyplnit termíny VOK 
 

Usnesení 

Schválení č. 2/2023 Radničních novin 

Hlasování:  8 pro, 0 proti, 0 zdržel se – schváleno  
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2. Témata a náměty do č. 3/2023 Radničních novin 

- farnost u p. Uhra – je tam nově otevřené komunitní centrum, zjistit, zda na to MČ nějak přispívala, co 

tam bude atd. 

- dotace 

- exkurze do nového výtahu metra na Jiřáku, jsou i hezké fotky + dodat termíny, kdo to vše bude 

hotové 

- upozornit na to, že bylo vysazeno hodně stromů (jak Prahou 3, tak TSK)  

 

3. Různé 

- další jednání v pátek 23. března v 8 h živě a v úterý 28. března v 16 h online 

                                                      
1 Ověření může být provedeno formou emailu zaslaného ověřovatelem.  
2 Schválení může být provedeno formou emailu zaslaného předsedou. 

Zapsal Michaela Luňáčková, tajemnice komise  

Ověřil1 Michal Dobiáš, ověřovatel e-mailem 

Schválil2 Jana Valová, předsedkyně komise e-mailem 


