
Zápis č. 12 z jednání Komise pro otevřenou radnici

Rady města Přerova ze dne 14. 9. 2015

Přítomni: Nepřítomni:

Martin Švadlenka - předseda Richard Šlechta
Milan Passinger
Jiří Běhal Omluveni:
Jitka Polášková Zdeněk Smítko

Jan Jüttner

Hosté:

Lada Galová

Organizační pracovník:
Kamil Václavík 

Zapisovatelem Kamil Václavík, ověřovatelem Milan Passinger.
Předseda konstatuje, že 12. schůze Komise pro Otevřenou radnici je usnášeníschopná.

Program:
1. Stanovisko k variantám vydávání Přerovských listů.
2. Stanovisko k neredigovaným příspěvkům (občanů) v Přerovských listech
3. Různé - report ze schůzky u tajemníka
4. Termín příští schůze

Program schválen všemi přítomnými členy.

Zápis:
1. Předseda komise přivítal jako hosta předsedkyni redakční rady pí. Ladu Galovou. 

Paní Galová přednesla problematiku Přerovských listů, zmínila historii či srovnání 
nákladů variant vydávání Mladou frontou a Radnicí. Proběhla diskuze k variantám 
předložených kanceláří primátora. Jakoukoli z variant, které počítají s koncem 
distribuce tištěného vydání do poštovní schránky každé domácnosti, vnímá komise 
jako snížení informovanosti a otevřenosti vůči občanům. Komise přijala usnesení 
UKOR/12/1/2015 poměrem hlasů 4 pro, 0 proti, 0 se zdrželo.   

2. Byla probrána problematika neredigovaných příspěvků občanů v Přerovských listech. 
Návrh komise kodifikuje přístup redakce a redakční rady k neredigovaným příspěvkům 
občanů. Tento doplněn do stávajícího manuálu pro tvorbu Přerovských listů. Komise 
přijala usnesení UKOR/12/2/2015 poměrem hlasů 4 pro, 0 proti, 0 se zdrželo.

3. Pan Běhal informoval o schůzce u pana tajemníka a vedoucího vnitřní správy p. 
Karoly. Byla navázána spolupráce ohledně problematiky řízení procesů na úřadě.

4. Příští jednání komise se uskuteční dne: 19.10.2015 v 17:00.



V Přerově dne 14. 9. 2015

…………………………………….. …………………………………………

Zapsal:  Kamil Václavík Martin Švadlenka

předseda komise



Usnesení č. 1 z jednání Komise pro otevřenou radnici

Rady města Přerova ze dne 14. 9. 2015

Komise pro otevřenou radnici

UKOR/12/1/2015 Přerovské listy

Komise po projednání doporučuje:

Radě města Přerova, zachování měsíčníku Přerovské listy, a to v tištěné
podobě a s distribucí pouze do všech domácností zdarma (omezit počet výtisků pouze na 
domácnosti) a vydávat jej buď jako nyní (externí dodavatel, výběrové řízení), nebo podobně 
jako v minulosti (redaktor na radnici, tisk formou objednávky). 

Pro/4-Proti/0-Zdržel se/0

UKOR/12/2/2015 Neredigované příspěvky

Komise po projednání doporučuje:

Radě města Přerov, aby město Přerov doplnilo manuál Přerovských listů o pravidla jak 
nakládat s neredigovanými příspěvky fyzických a právnických osob týkající se dění ve městě a 
to v následujícím znění:

Neredigované příspěvky
Pro neredigované příspěvky fyzických a právnických osob týkající se dění ve městě platí:

1) Zveřejňují se příspěvky, které jsou předány do termínu uzávěrky, který je vždy uveden 
v tiráži předešlého vydání. Pokud jejich rozsah přesahuje možnosti daného vydání, o 
jejich zařazení rozhoduje redakce po konzultaci s redakční radou.

2) Na zveřejnění zaslaného příspěvku není právní nárok (netýká se případu uvedených v 
Tiskovém zákoně).

3) Texty je možné předávat v elektronické formě na e-mail posta@prerov.eu, písemně 
na adresu Redakce přerovských listů Magistrát města Přerova Bratrská 709/34, 750 
11 Přerov 2, nebo osobně na podatelně Bratrská 34.

4) Autor musí pod příspěvek uvést celé své jméno, případně i celá jména spoluautorů. 
Jméno musí být uvedeno i u fotografie. Kvůli ověření autorství příspěvku je nutné 
uvést i kontaktní údaje (adresa, e-mail a telefon). Neposkytnutí kontaktních informací 
je důvodem k neotištění příspěvku. Kontaktní informace slouží pouze pro potřeby 
redakce a nebudou poskytovány třetím osobám.

5) Rozsah příspěvků by neměl přesahovat 20 řádků neformátovaného textu, včetně 
nadpisu a podpisu, písmo Times New Roman, velikost 12 při řádkování 1 (1600 znaků 
včetně mezer). V případě neúměrně dlouhého textu může být příspěvek zkrácen 
nebo může redakce po konzultaci s redakční radou rozhodnout o uveřejnění textu jen 



na webu města www.prerov.eu. Přednost zveřejnění mají články a informace, které 
se vztahují přímo k Přerovu. 

6) Zásadně nebudou otiskovány anonymní příspěvky, příspěvky, jejichž obsah je v 
rozporu s dobrými mravy, a příspěvky jakýmkoli způsobem napadající dobré jméno 
fyzické či právnické osoby. Ve zpravodaji nebudou zveřejňovány příspěvky 
diskriminující občany z důvodu rasy nebo etnického původu, pohlaví, sexuální 
orientace, věku, zdravotního postižení, náboženství či víry a dále příspěvky tykající se 
sporů soukromých a právnických osob, které nesouvisí s obecní tématikou. Nebudou 
otiskovány materiály na pokračování. Výjimku tvoří pouze redakční články

Pro/4-Proti/0-Zdržel se/0

V Přerově dne 14. 9. 2015

…………………………………….. …………………………………………

Zapsal:  Kamil Václavík Martin Švadlenka

předseda komise


