MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
Redakční rada
RADY MĚSTSKÉ ČÁSTI

Zápis č. 12 z jednání Redakční rady Rady městské části
Datum jednání:
20. 11. 2013
Místo jednání:
radnice, Havlíčkovo nám. 9, místnost č. 218
Začátek jednání:
9.00
Konec jednání:
10.40
Jednání řídil:
PhDr. M. Stropnický, předseda RR

Počet přítomných členů:
Přítomni dle prezenční listiny:

6, komise je usnášení schopná
6, J. Ptáček, Ing. B. Nigrin, Ing. P.
Sladkovský, Mgr. S. Popov, M. Čáslavka

Hosté: Ing. V. Hujová
Prezenční listina je nedílnou součástí tohoto zápisu, nepodléhá zveřejní umožňující
dálkový přístup.
Omluveni:
MUDr. R. Hoffmann
Tajemník:
Ing. S. Kněnický
Počet stran:
4
Zapsala:
Mgr. M. Otmarová

Městská část Praha 3, Úřad městské části Praha 3
Telefon: 222 116 111, fax 222 540 864, e-mail: podatelna@praha3.cz, www.praha3.cz
IČ: 00065317, Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č. ú.: 2000781379/0800 DS:eqkbt8g
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Navržený program jednání:

Informace o novelizaci tiskového zákona – předkládá Ing. Kněnický
2. Schválení RN č. 12/2013
3. Plán RN č. 1/2014
4. Různé
1.

Protinávrh Ing. Sladkovského – předsunout body:
1. Projednání článku „Praha 3 prodá svůj podíl ve společnosti Viktoria Žižkov a. s.“ v RN
č.10/2013
Hlasování:
pro: 1
proti: 0
(bez M. Čáslavky, který se na RR dostavil po hlasování)
Návrh nebyl přijat.

zdržel se: 4

2. Dodržování stávajících zásad vzhledem k předsedovi a členům Redakční rady a
k pozici vedoucího RN
Hlasování:
pro: 1
proti: 0
zdržel se: 4
(bez M. Čáslavky, který se na RR dostavil po hlasování)
Návrh nebyl přijat.

Schválený program jednání:
Informace o novelizaci tiskového zákona – předkládá Ing. Kněnický
2. Schválení RN č. 12/2013
3. Plán RN č. 1/2014
4. Různé
Hlasování:
pro: 5
proti: 1
zdržel se: 0
1.

Jednání:
1. Informace o novelizaci tiskového zákona
-

Ing. Kněnický

– předkládá Ing. Kněnický

podá členům RR informaci o nové podobě tiskového zákona

Novela zákona o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně
některých dalších zákonů (tiskový zákon) přináší především tyto změny paragrafů:
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
§ 4a
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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.“.
§ 15a

(1) Žádost o uveřejnění doplňující informace musí mít písemnou formu a musí
obsahovat návrh znění doplňující informace, jež má být uveřejněna.
(2) Žádost o uveřejnění doplňující informace musí být vydavateli doručena nejpozději
do 3 měsíců
a) od marného uplynutí lhůty podle § 11a odst. 1 písm. a),
b) ode dne, kdy mělo být sdělení podle § 4a uveřejněno v nejbližším následujícím
vydání periodického tisku územního samosprávného celku, který není vydán ve lhůtě
3 měsíců, nebo
c) ode dne, kdy sdělení podle § 4a v periodickém tisku územního samosprávného
celku bylo uveřejněno, ale člen zastupitelstva má za to, že mu vydavatel neposkytl
přiměřený prostor podle § 4a, jinak právo na uveřejnění doplňující informace zaniká.
(3) Ustanovení § 13 až 15, s výjimkou ustanovení § 15 odst. 1 písm. c) a § 15 odst. 2
a 3, se použijí obdobně i na uveřejnění doplňující informace. Vydavatel označí
uveřejněnou doplňující informaci slovy „doplňující informace“.“.

2. Schválení RN č. 12/2013
Str. 1: doplnit sloupek –

PhDr. Stropnický; namísto upoutávky na Živý betlém na
nám. J. z Poděbrad (která se dubluje) dát upoutávku na Sochy na Vítkově; upravit
titulek otvíráku na „O budoucnosti Viktorie Žižkov rozhodne majitel“
Návrh: Ing. Sladkovský – k textu o Viktorii Žižkov připojit přílohu – ekonomickou analýzu
Hlasování:
pro: 1
proti: 0
zdržel se: 5
Návrh nebyl přijat.
- Str. 2: srovnat abecedně sponzory sociálního automobilu uvedené v tabulce
- Str. 3: v popisce opravit Milíčovu ulici na správně Milešovská; titulek „Praha 3
uspořila v e-aukci“ změnit na „Občané Prahy 3 uspořili v e-aukci“ + doplnit info,
kdy se budou moci občané opět do e-aukce připojit
- Str. 4: Milíčův dům – titulek změnit na: „Milíčův dům oslavil kulatiny, dětem slouží již
osmdesát let“ + zarovnat foto
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-

upravit popisku u foto výtvarných objektů na Vítkově; ověřit správnost finální
verze obálky nové publikace o NNŽ
Str. 6: (původně 7) opravit titulek pokračování otvíráku (viz str. 1); změnit titulek
Str. 5:

článku „Vedle Viktorky“ na „Vedle Viktorky zamýšlí investor byty, kanceláře,
supermarket“ + doplnit info o časovou osu vývoje vztahu mezi Viktorií Žižkov a
Prahou 3 + vyměnit vizualizaci; Názory – otázku upravit na „Souhlasíte
s navrhovanou podobou výstavby vedle stadionu Viktorie Žižkov?“ + doplnit vyjádření
V. Miluniče
- Str. 7: (původně 6) J. Suková – doplnit funkci;
Návrh: Ing. Sladkovský – Dopisy čtenářů – vypustit reakci zástupce starostky O. Ruta a
nahradit ji jiným dopisem
Hlasování:
pro: 5
proti: 0
zdržel se: 1
Návrh byl přijat.
-

-

Str. 8:
Str. 9:

doplnit tabulku o půlnoční bohoslužby i v dalších farnostech
odstranit foto článek Systém krizového řízení + vypustit informaci

starostky; rozšířit článek o přechodech o další fotografie

o návštěvě

- Str. 10: úvodník zástupkyně starostky M. Oubrechtové přepracovat na redakční text
Návrh: Ing. Nigrin – Přílohu k tématu má uvádět dotyčný zástupce starostky, proto
úvodník v této formě ponechat
Hlasování:
pro: 2
proti: 3
zdržel se: 1
Návrh nebyl přijat.
-

programy – oddělit kino Aero – není příspěvková organizace
Str. 20: upravit titulky u Adventu + Betlému na náměstí Jiřího z Poděbrad
Str. 12:

Přijatá doporučení, náměty a stanoviska.
Redakční rada schvaluje RN č. 12/2013 ve znění schválených připomínek a ukládá
vedoucímu odd. RN je zapracovat.
Hlasování:

3.
-

-

-

pro: 5

proti: 0

zdržel se: 1

Plán RN č. 1/2014
Téma: Rozpočet

změna systému pronájmu garážových stání + mapa, kapacita, obsazenost,
popis, jak se do systému pronájmu dostat – praktické informace
Rozšíření garáží - Lucemburská
Další investiční akce (fasády, atd.)
Rozhovor se sochařem Pavlem Karousem – nová publikace
Nové kulturní centrum
Předání ceny pro MČ Praha 3 na Hradě

Garáže –

Hlasování:
pro: 5
proti: 0
zdržel se: 0
(bez Ing. Sladkovského – omluven v úvodu jednání RR - 10.30 nucen opustit jednání RR)

4/5

4. Různé:
-

zaslat členům RR informaci o novele tiskového zákona + plán restaurací do rubriky
Žižkovský gurmán na příštích 6 měsíců

Příští jednání redakční rady se uskuteční ve středu 18.12. (pro schválení č.1/2014,
z jednání se omlouvá R. Hoffmann).

Zápis ověřil:

PhDr. Matěj Stropnický, předseda Redakční
rady RN
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