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Filip Kořínek

15. prosince 2009 jsem oficiálně požádal o informace o tom, jak přesně dnes 
vzniká radniční periodikum Informační list (IL), a kdo za co nese odpovědnost. 
V poslední době došlo k několika případům, které vnímáme jako zneužití a 
cenzuru a které souvisejí s podezřelými a kontroverzními kauzami. Nyní Vám 
přinášíme druhou část článku k tomuto tématu.

Část 3 – sporná koncepce 
Informačního listu
 
Dotaz č. 6) Prosím o zaslání koncepce Informačního listu. (Panem starostou 
bylo zmíněno, že zastupitelstvu již byla koncepce IL dříve předložena, ale to 
nebylo v tomto volebním období, a tento dokument mi tedy doposud není 
znám.)

Odpověď městského úřadu:

V souvislosti s rozhodnutím rady města z února 2004 přijmout na plný úvazek osobu, 
která bude nadále vykonávat nově zřízenou funkci „odpovědného redaktora“ a která se 
bude výhradně věnovat činnosti související s vydáváním „Informačního listu“ 
(odpovědný redaktor Ing. S. Janovský nastoupil 10.5.2004), byl statut a zaměření IL 
definován takto:

Informační list je doplňkový komunikační nástroj, jehož prostřednictvím 
městský úřad zdarma informuje všechny obyvatele města o činnosti úřadu. 
Jsou zde zveřejňovány informace o přijatých rozhodnutích a k nim jsou 
připojována zdůvodnění obsahující stanoviska úřadu. Součástí IL jsou i výzvy 
a sdělení orgánů MěÚ a zároveň i informace o činnosti dalších společenských, 
kulturních a sportovních organizací, které vyvíjejí aktivitu na území města. 
Součástí jsou i komerční inzeráty. 

Informace o takto koncipovaném obsahu a náplni IL byla zveřejněna v IL č. 4 
– duben 2004, strana 24 a na zastupitelstvech města byla několikrát 
diskutována, naposledy na 8. zasedání zastupitelstva dne 3.9.2007:

28.1. Věc: Zveřejňování článků členů zastupitelstva města v     Informačním listu  
usnesení č. 30/8: Zastupitelstvo města Černošice nepřijalo návrh usnesení předložený 
panem starostou: Zastupitelstvo konstatuje, že stávající zaměření Informačního 
listu považuje za vhodné a dostatečné.



usnesení č. 31/8: Zastupitelstvo města Černošice nepřijalo návrh usnesení předložený 
panem Ing. Hlaváčkem: (znění návrhu usnesení nepřetiskujeme – viz shrnutí níže).

Komentář

Pojetí a obsah IL byly již vícekrát předmětem kritiky ze strany opozice v zastupitelstvu. 
Mimo jiné proto, že ani výše naznačená koncepce vlastně není dodržována a list je 
zneužíván k politicky a osobně motivovaným komentářům a jednostranné neobjektivní  
prezentaci řady témat. 

V září 2007 jsme navrhli, aby se IL otevřel i příspěvkům všech zastupitelů (vč. 
opozičních), pokud o to požádají. V koalicí ovládaném zastupitelstvu ale návrh neměl 
mnoho šancí na schválení. Paradoxní (nebo spíš výmluvné) tehdy bylo, že 
zastupitelstvem neprošel ani „obranný“ protinávrh starosty Rádla (že je vše v pořádku 
- viz výše). Ale že by z toho od té doby vedení města vyvodilo nějakou potřebu změny, 
to ne. 

Další diskuze o IL proběhla na posledním zasedání zastupitelstva v loňském roce, a to i  
v souvislosti s tématy, kterých se týká další část dotazů a odpovědí.

O problematice poskytování informací a pojetí IL si můžete přečíst i naše dřívější články 
na webu www.vecicernosicke.cz v části Kauzy – Přístup i informacím.

Část 4 – za obsah IL odpovídá 
starosta
 
Dotaz č. 7) Jméno osoby, která připravuje návrh obsahu jednotlivých čísel IL.

Odpověď městského úřadu:
Odpovědný redaktor Ing. S. Janovský.
 
Dotaz č. 8) Jméno osoby, která úkoluje pracovníky úřadu zpracování 
jednotlivých témat do IL.

Odpověď městského úřadu:
Starosta města, rada města, vedoucí odborů městského úřadu a odpovědný redaktor 
IL.
 
Dotaz č. 9) Jméno osoby, která má nejvyšší rozhodovací pravomoc z hlediska 
finálního výběru textů a materiálů, které budou v IL otištěny a které případně 
nikoliv.

Odpověď městského úřadu:
Starosta města, který podle ust. § 103 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (…) zastupuje 
obec navenek (odst. 1), odpovídá za informování veřejnosti o činnosti obce (odst. 4 
písm. e) a stojí v čele obecního úřadu (odst. 1) (…).
 
Dotaz č. 10) Jméno osoby, která provádí finální obsahovou (nikoliv 
stylistickou, jazykovou nebo grafickou) revizi IL a vydává finální schválení 
odeslání do tisku.

http://www.vecicernosicke.cz/


Odpověď městského úřadu:
Viz odpověď na otázku v bodě Ad 9).

Komentář
 
Z předchozích odpovědí jednoznačně vyplývá mj. to, že odpovědnost za zveřejnění 
fotografie, na které starosta Rádl jakoby předává hasičům darovaný terénní vůz a která 
snadno vyvolá mylný dojem, že snad na tomto daru má nějakou zásluhu, má právě a 
pouze jen sám starosta Rádl. Jeho urážky skutečného dárce a také vyslovené 
podezření, že „to“ snad na něj bylo dokonce připraveno, jsou tedy navýsost absurdní.  
Než šlo ono číslo IL do tisku, pan starosta jej téměř jistě viděl a odsouhlasil. Jestli ne, 
je to jen a pouze jeho chyba a odpovědnost.

Pro úplnost dodávám, že dárcem terénního vozu městským hasičům byl pan M. 
Moravec. Na jiném místě tohoto zpravodaje píšeme o jeho roli v odhalení kauzy 
Dalmatin.

O „zneužitém“ sponzorském daru si přečtěte také v Aktualitách na webu 
www.vecicernosicke.cz.
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