Zápís z jednání

redakční

rady Soběslavské

hlásky č.3/2020

25. 5. 2020
Městský úřad Soběslav
Přítomni redakční rada (RR):
Přítomní MÚ:

L. Michalčiková, M. Pimperová, D. Kozel,

M. Nováková,

Omluveni (RR): I. Šimková
Přízváni: Ing. Jindřich Bláha (starosta města)
Program:
1.

Hodnocení Soběslavské hlásky č. 5/2020

2.

Projednání obsahu Soběslavské hlásky č. 6/2020

3.

Různé

Add 1/
Hodnocení květnového čísía Soběslavské híásky (dále jen Hlásky) bylo kladné.

Add 2/
RR projednala uveřejnění sděleni s názvem ,,Spalování kysličníku

dusíku". Redaktorka si vyžádala

vyjádření od Odboru životního prostředí MěCJ Soběslav. Sděíení obsahuje věcné chyby a nepřesné
informace. Neni namiřeno pouze proti městu, ale také proti konkrétní právnické osobě a v zaslané
podobě by mohlo zakládat právní odpovědnost za trestný čin pomluvy, či zásah do pověsti právnické
osoby. Více informací o řešeném tématu poskytnul redakční radě také starosta města. Redakčni rada
na základě

všech

informaci

nesouhlasí

suveřejněním

sděleni

vradničním

zpravodaji,

jehož

vydavatelem je město Soběslav. Vyjádření redakce a připominky OŽP MěÚ Soběslav byly autorovi
zaslány.

RR projednala uveřejněni sdělení zastupitele s názvem ,,Už je to tady - překladiště

v Soběslavi?".

Sděleni upozorňuje na plánovanou výstavbu průmyslového parku v Soběslavi, ke kterému poskytl
členům redakční rady více informaci starosta města. Redaktorka dále obdržela informace od jednatele
firmy EXPRIN a zpracovatele projektu. Sděleni autora je účelové, obsahuje celou řadu domněnek a
nevypovídá o skutečném

stavu věcí. Používá zavádějci

názvosloví - ,,překladiště". Na základě

neúplných a neobjektivních informaci přitom může vyvolat paniku mezi občany. Redakce sama upozorni
na připravovaný projekt, uvede některé skutečnosti na pravou míru a upozorni občany na možnost
zaslat vyjádřerí na Krajský úřad ČB a způsoby, jak mohou občané do projektu a oznámení nahlédnout.
Na základě rozhodnuti vydavatele a redakční rady nebude sdělení uveřejněno v radničním zpravodaji,
jehož vydavatelem je město Soběslav.

Redaktorka informovala členy redakčni rady o obsahu červnového čisla Hlásky, ve kterém bude
uveřejněn přispěvek týkajici se plánované výstavby průmyslového parku v Průmyslové zóně Soběslav,
dále příspěvky týkající se distanční výuky ve školách působicích na územi města Soběslavi během
koronavirové pandemie. Redaktorka jim k nahlédnuti předala také pracovni verzi Hlásky č. 6/2020.

Add 3/

Členové redakčni
Soběslavské

rady

projednali

odpovědi

hlásky, která byla uveřejněna

zastupitelů

v č.3/2020.

vanketně

Redaktorka

mezí

zastupiteli,

informace

doplnila

pravou míru. Do Hlásky se nebude již k tématu vyjadřovat, aby touto problematikou

týkajici

se

a uvedla na

dále nezatěžovala

občany a nevytvářela prostor pro další vleklé spory na stránkách zpravodaje. Občané budou upozorněni,
kde si mohou vyjádření k anketě v případě zájmu přečist.
Termín příštího jednání RR: ponděli 17. 6. 2020 nebo dle domluvy

Zapsala: Michaela Nováková, MěÚ Soběslav, 27. 5. 2020

