
Zápis 
z jednání redakční rady Radničního zpravodaje  

 při Radě města Litoměřice 

 

konané v úterý 19. ledna 2016 od 13 hodin 

Přítomni: 

 Ing. Pavel Grund 

 Tomáš Sarnovský 

 Ing. Venuše Brunclíková 

 Václav Sedlák 

 Ing. Eva Břeňová  
 

Jednání řídil: Ing. Eva Břeňová  

Program: 

1. Kontrola plnění úkolů z posledního jednání RR 
 
– splněno 
 

2. Jednání Okresního soudu v Litoměřicích 
 
Zazněla informace o výsledku prvního jednání Okresního soudu v Litoměřicích ve věci nezveřejnění 
společného povolebního komentáře zastupitelů za Hnutí ANO 2011 v Radničním zpravodaji. Závěr: 
soud vyzval město Litoměřice a Hnutí ANO ke smíru. Obě strany deklarovaly ochotu vstoupit 
v jednání, které by mohlo ke smíru vést. Na základě toho dostali členové redakční rady na vědomí 
příspěvek, který je předmětem sporu a který ve snaze najít vzájemně přijatelný kompromis zastupitel 
Petr Urbánek zkrátil a vypustil některé kritizované výroky. 
 
V té souvislosti člen RR Tomáš Sarnovský požádal RR, zda-li by vydala stanovisko, v němž uvede, 
zda-li je dle jejího názoru možno v této upravené podobě příspěvek zveřejnit, či nezveřejnit. 
 
Redakční rada se s výjimkou T. Sarnovského shodla na tom, že jí nepřísluší vydávat stanovisko 
k záležitosti, jež je předmětem právě probíhajícího  soudního sporu a s tím souvisejícího jednání o 
smíru. Vydat jej může pouze Rada města Litoměřice, která v té době plnila funkci redakční rady.  
 

3. Příprava únorového vydání Radničního zpravodaje 
 
Šéfredaktorka kromě jiného informovala, že hlavní obsahovou náplní připravovaného vydání je 
rozpočet města a rekonstrukce Tyršova mostu. Stejně tak dostanou příležitost zástupci všech 
subjektů v zastupitelstvu prostor okomentovat rok 2015 z pohledu práce zastupitele.  
 

4. Strana 6 Radničního zpravodaje věnovaná komentářům zastupitelů 
 
Oslovení byli e-mailem již 4. ledna zástupci Hnutí ANO 2011, ODS, ČSSD, Sport a zdraví a KSČM, 
aby zaslali své příspěvky. První tři oslovení tak učinili, Sport a zdraví zaslal prostřednictvím 
zastupitele Ing. Hrkala příspěvek na téma sportu a příspěvek od KSČM nepřišel. 
 
Redakční rada se v té souvislosti shodla na potřebě vyzvat Ing. Radka Lončáka (ODS), který ve 
svém kritickém komentáři jmenovitě zmiňuje jednoho ze zastupitelů, aby jeho jméno odstranil 
v souladu s předchozím doporučením redakční rady. (Pozn.: zastupitel Radek Lončák tak učinil) 
 

5. Diskuse 
 
V závěrečné diskusi T. Sarnovský informoval, že zhlédl doporučený záznam z kulatého stolu 
s panem Kužílkem, který se na téma radničního periodika uskutečnil v Litomyšli. Uvedl, že zde  
zazněla řada námětů a doporučení, které by byly realizovatelné i v Litoměřicích a byly dle jeho 
názoru ku prospěchu (například fakt, že redakční rada by měla být jmenována zastupitelstvem, 
nikoliv radou města).  



 

 

Termín příštího jednání: 15. února 2016 

Se zápisem souhlasí:   Ing. Pavel Grund, Tomáš Sarnovský, Ing. Venuše Brunclíková, Václav Sedlák,  

                                       Ing. Eva Břeňová  


