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Pan

Poskytnutí informace

podle zákona Č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
ve znění pozdějších přepisů

Obec Mikulčice, jako povinný subjekt, obdržela dne 05.04.2022 žádost
696 19 Mikulčice podle zákona č.
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
,,InfZ") o poskytnutí následujících informací:
1. proč po napsáni příspěvku jsem neobdržel ani potvrzení ani vykonstruované
zdůvodnění jeho neotisknutí s tím, že věřím, že v dalším zpravodaji bude ve stručnosti
vzpomenuto pana dr. Benadu,
2. proč příspěvek nesmí kritizovat práci zastupitelů obce a obsahovat kritiku o
porušování životního prostředí a hospodaření s majetkem obce,
3. zda zaměstnankyně Talajková z osobních důvodů nepotvrdila přijetí příspěvku do
zpravodaje a zda příspěvek do zpravodaje obce je limitován rozsahem půl strany tak,
jak zaměstnankyně uvedla v odpovědi a kdo o těchto záležitostech jmenovitě
rozhoduje,
4. zda se názory zaměstnankyně Talajkové opírají o oficiální stanoviska orgánů obce
nebo jsou to její osobní stanoviska.
(dále jen ,,žádost").
K bodu Č. l
Oblast vydávání periodického tisku upravuje zákon Č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech
při vydávání periodického tisku a o zrněně některých dalších zákonů (tiskový zákon), ve
znění pozdějších předpisů (dále jen ,,tiskový zákon"). Z tohoto zákona pro vydavatele
nevyplývá povinnost potvrzovat přijetí příspěvků ani povinnost zdůvodňovat nepřijetí
příspěvku do periodika.
Příspěvek, který redakce periodika od Vás obdržela a který se týká vzpomínky na dr. Benadu,
byl i přes opožděné předložení předán redakční radě k posouzení. Příspěvek by mohl být
zveřejněn za předpokladu, že bude splňovat náležitosti dané této formč, tedy nekrologu. Měl
by obsahovat popis významných životních etap dr. Benady, jeho kariéry a nemělo by chybět
datum narození a úmrtí.
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K bodu 2
Z ustanovení § 4a tiskového zákona vyplývá, že 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.
Z uvedeného ustanovení tedy vyplývá, že v periodickém tisku je vydavatel povinen sledovat
vyváženost poskytovaných informací a nevylučuje, aby v periodiku dával prostor pro
příspěvky, ovšem prioritní je zde prostor pro sdělení názorů členů zastupitelstva územního
samosprávného celku.
Vámi předložený příspěvek však nebyl do redakční rady zpravodaje postoupen, neboť' byl
redakci doručen opožděně, a to až dne 30.3.2022. V každém čísle zpravodaje je v jeho závěru
uvedeno následující:
Zpravodaj vychází každé čtvrtletL Příspěvky zasílejte do 10. 9. a /0. 12. 202/ na e-mail:
kultura@mikulcice.cz. Pro zpracování a tisk byla ustanovena redakční rada." Helena
Talajková, Zuzana Láníčková, Jiřina Janů, Veronika Konečková, Věroslava Marada
Osičková, Zdeněk Bařina. Zpravodaj z Mikulčic vydává obec Mikulčice pro vlastní potřebu.
Toto číslo vyšlo 24. 6. 202/. Fotografie poskytly: Helena Talajková, Jaroslav Nešpůrek,
Zdeněk Bařina, Lenka Švagerková, Petra Lacková, Jiří Kosík.
Pro letošní rokjsou stanoveny termíny do /0. 9. a 10. 12. 2022.
K bodu 3.
K problematice nepotvrzeni a neodůvodnění nepřijetí příspěvku je pojednáno v bodu 1. Limit
cca půl strany vyplývá ze zvyklostí, které byl v dosavadní praxi při vydávání periodika
akceptován a nikdy nebyl zpochybňován. Vámi uváděné třístránkové výstupy v periodiku
jsou obohaceny fotografiemi, z tohoto důvodu jsou obsáhlejší.
O kritériích pro vydávání periodika rozhoduje redakční rada zpravodaje.
K bodu 4.
Paní Helena Talajková je zaměstnancem obce a je zařazena do obecního úřadu. V její
pracovni náplni je mimo jiné i odpovědnost za redakci periodického tisku. Postupovala
v souladu s pokyny redakční rady a vedení obce, neboť' je v úzkém kontaktu jak s vedením
obce, tak i se zástupci orgánů obce a její povinností je mimo jiné dodržovat ústavní pořádek
České republiky, dodržovat právní předpisy vztahující se k práci jím vykonávané; dodržovat
ostatní předpisy vztahující se k práci jím vykonávané, pokud s nimi byl řádně seznámen, hájit
při výkonu správních Činností veřejný zájem, plnit pokyny vedoucích úředníků, nejsou-li v
rozporu s právními předpisy, což jsou zákonné povinnosti vyplývající pro úředníky ze zákona
č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů.
S pozď,

Ing. Josef Dvořáček
starosta
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