
Zápis 
z jednání redakční rady Radničního zpravodaje města Litoměřice 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

konané dne 19. 9. 2016 od 13 hodin 

Přítomni: 

 Ing. Pavel Grund 

 Tomáš Sarnovský 

 Ing. Venuše Brunclíková 

 Ing. Eva Břeňová 

 Václav Sedlák 
 

Jednání řídil: Ing. Eva Břeňová  

 

Program: 

 

1) Obsah srpnového vydání Radničního zpravodaje  

 

V srpnu mimořádně vyšlo 20stránkové vydání Radničního zpravodaje vzhledem k množství 

příspěvků, a to při zachování finančních nákladů loňského roku a bez dalších nároků na rozpočet 

města.  

 

2) Příprava říjnového vydání Radničního zpravodaje  

 

- Pěší zóna: Hlavním tématem říjnového vydání bude provizorně vybudovaná pěší zóna a 

komentáře na  téma, které mezi veřejností rozvířilo velkou diskusi. Redakční rada akceptovala 

návrh šéfredaktorky, že kromě uvozujícího informativního článku budou osloveni i další 

respondenti , aby sdělili svůj názor (městský architekt, zastupitel za koalici, za opozici, architekt, 

zdejší podnikatel apod.) 

 

- Stránka věnovaná komentářům zastupitelů: Ačkoliv bylo i tentokráte osloveno několik subjektů 

s žádostí o zaslání komentáře (ANO, ODS, KSČM a Sport a zdraví), do jednání redakční rady 

přišel pouze příspěvek MUDr. Petra Kubce (ODS). Vzhledem k rozsáhlejší diskusi na téma pěší 

zóny se redakční rada jednomyslně shodla na tom, že stránku komentářů zastupitelů tentokráte 

nezařadí a článek MUDr. Kubce bude v případě jeho souhlasu otištěn v příštím vydání RZ (jde o 

nadčasové téma).  

 

3) Informace 

 

Členové redakční rady se shodli na tom, že v případě zasílání komentářů na stránku zastupitelů 

budou v souladu s Pravidly pro vydávání RZ  trvat na dodržení uzávěrky pro zasílání příspěvků – tedy 

15. den v měsíci před vydáním zpravodaje, pokud redakční rada neurčí jinak.  Ještě před jednáním 

redakční rady budou příspěvky e-mailem zaslány členům redakční rady, kteří je nebudou 

distribuovat dál. Cílem je získat klid a čas na prostudování příspěvků, které jsou jim v poslední době 

předkládány až na začátku jednání redakční rady, tedy na poslední chvíli.  



 

 

Termín příštího jednání: úterý 18. října 2016 od 13 hodin 

Zapsala: Ing. Eva Břeňová 

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



 


