Zápis
z jednání redakční rady Radničního zpravodaje města Litoměřice
---------------------------------------------------------------------------------------------

konané dne 17. 5. 2016 od 13 hodin
Přítomni:





Ing. Pavel Grund
Tomáš Sarnovský
Ing. Venuše Brunclíková
Ing. Eva Břeňová

Omluven:


Václav Sedlák

Jednání řídil: Ing. Eva Břeňová

Program:

1) Pověření místostarosty Pavla Grunda radou města
V úvodu zazněla informace, že rada města pověřila Ing. Pavla Grunda zastupováním města
Litoměřice jako vydavatele Radničního zpravodaje při řešení záležitostí souvisejících s nárokováním
odpovědi nebo dodatečného sdělení nebo doplňující informace s ohledem na dodržení lhůt pro
odpovědi podle paragrafu 10 odstavce 1 tiskového zákona.
2) Radniční zpravodaj – příprava červnového vydání


Jedním ze stěžejních témat se stane chystaná rekonstrukce Palachovy ulice.
K informativnímu článku popisujícímu rekonstrukci budou přiloženy dva názorově odlišné
názory – místostarosty Václava Červína a zastupitele Jana Hrkala. Anketní otázka mezi
obyvateli města na toto téma by mohla znít: Jste v budoucnu pro vybudování pruhu pro
cyklisty na úkor parkovacích míst?



Venuše Brunclíková upozornila, že aktuálně dojde k několika dopravním omezením, jež by
měla být s ohledem na informovanost obyvatelem součástí červnového vydání RZ



V Seriálu osobností tentokráte bude představen bývalý přednosta Okresního úřadu
v Litoměřicích Josef Pol



Strana 6 věnovaná komentářům zastupitelů: příspěvky zaslali zastupitelé Petr Urbánek
(ANO), Karel Krejza (ODS), Martin Hrdina (TOP09) a Pavel Grund (ČSSD). Posledně
jmenovaný vyhověl žádosti osloveného zastupitele Jaroslava Růžičky jakožto zastupitele za
KSČM, který požádal, zda by mohl být jeho příspěvek otištěný až v srpnovém vydání RZ.



Zda s ohledem na Litoměřické kulturní léto redakční rada mimořádně posílí červnové vydání
Radničního zpravodaje o 4 stránky (jako loni), bude zřejmé podle toho, jak se připravené
materiály vejdou do běžného rozsahu 16 stran. Redakční rada vyřeší operativně dle
potřeby.

Termín příštího jednání: předběžně stanoven na 18. července 2016 od 13 hodin
Zapsala: Ing. Eva Břeňová
Se zápisem souhlasí: Ing. Pavel Grund, Ing. Venuše Brunclíková, Tomáš Sarnovský

