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Barák obvinil radnici z cenzury
(Dokončení ze str. 1)

„To je naprosto absurdní situace a 
vrchol arogance,“ pokračoval Barák. 
Nelíbila se mu ani skutečnost, že se 
facebooku objevil odkaz na rozho-
vor se starostou města v jiném perio-
diku. „Je to zahájení předvolební kam-
paně. Toto se povolí, ale naše články 
s odkazy se mažou,“ zdůraznil Barák. 

Pobouřilo ho to natolik, že se obrá-
til na organizaci, která se zabývá svo-
bodou slova. „Bohužel jsem stanovis-
ko Oldřicha Kužílka obdržel až po 
zpracování předkládaného materiálu. 
Jednoznačně se v něm hovoří, že potla-
čujete svobodu slova. Pokud to neřeší 
naše zákony, řeší to Listina základních 
práv a svobod,“ naznačil Barák. 

Podle něj usnesení rady tuto Listi-
nu porušilo a proto je neplatné. Upo-
zornil, že všechny zmiňované kanály 
jsou hrazeny z prostředků města a 
proto jsou veřejné. „Podle mě je Tře-
bíč jediná, která má takový výklad 
svobody slova,“ poznamenal Barák. 
Následně přečetl usnesení k předklá-
danému bodu.

Usnesení
Zastupitelstvo města rozhodlo 

vyhradit si v souladu s § 84, odst. 4 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v 
účinném znění, působnost dohledu 

nad vydáváním Třebíčského Zpra-
vodaje, provozováním webových 
stránek města a facebookové stránky 
města a stanovení jejich základních 
obsahových a organizačních rámců.

Zastupitelstvo města rozhodlo zve-
řejňovat v Třebíčském Zpravodaji 
příspěvky zastupitelů a občanů měs-
ta, v souladu s tiskovým zákonem.

Zastupitelstvo města rozhodlo 
zveřejňovat na webových stránkách 
města příspěvky zastupitelů a obča-
nů města, které budou obsahovat 
vyjádření k aktuálnímu dění ve měs-
tě a nebudou mít rasistický, vulgární 
a nenávistný obsah.

Zastupitelstvo města rozhodlo zve-
řejňovat na facebookových stránkách 
města příspěvky a odkazy zastupi-
telů a občanů města, které budou 
obsahovat vyjádření k aktuálnímu 
dění ve městě a nebudou mít rasis-
tický, vulgární a nenávistný obsah, 
a ponechávat komentáře splňující 
stejná kritéria, včetně relevantních 
odkazů obsahujících grafiku s logy 
volebních stran, politických stran a 
hnutí, a odkazy na webové stránky 
nebo sociální sítě volebních stran, 
politických stran a hnutí.

Zastupitelstvo města ukládá radě 
města vypracovat podrobný manu-
ál k provozování webových stránek 

FEEDER KLUB TŘEBÍČ uspořádal  v březnu již osmým rokem burzu rybář-
ských potřeb. Uskutečnila se čtvrtým rokem v prostorách Domu dětí a mládeže, 
kde klub našel odpovídající zázemí. Dostavilo se 20 prodejců a více než 160 náv-
štěvníků. Ti si mohli prohlédnout či zakoupit udice, háčky, woblery na vláčení, 
krmení pro ryby, vidličky, spacáky, židle, podběráky, krmítka, splávky, deštníky 
nebo netradiční agregát na 220 V. Foto: archiv klubu

Rybářská burza lákala

města a facebookové stránky města, 
obsahující stanovení jejich základ-
ních obsahových a organizačních 
rámců, a předložit tento manuál na 
jednání zastupitelstva 10. 5. 2018.

Diskuze
Jako první v diskuzi vystoupil sta-

rosta Janata. „Jsme napadeni za poru-
šování Listiny základních práv a svo-
bod. Ta však neuvádí povinnost názory 
kohokoli zveřejňovat. Pokud mu to 
neukládá zákon,“ začal.  

Doplnil, že pokud město něco 
nezveřejnění, neznamená to, že brání 
tomu, aby to autor nezveřejnil někde 
jinde. Věří, že město Třebíč cenzuru 
neprovádí. Myslí si, že Zpravodaj se 
řídí zákonem a názory opozičních 
zastupitelů tam mají svoje místo. 

Uvedl, že Oldřich Kužílek, kte-
rý odpovídal Jaromíru Barákovi, je 
spoluautorem publikace Manuál pro 
dobré radniční periodikum. „V té se 
uvádí, že redakce může komentovat, 
polemizovat, nebo doplňovat infor-
mace v rozsahu přiměřeném zprávě 
či názoru,“ sdělil Janata. Doplnil, že 
pokud článek obsahuje nepravdivé 
informace, je přípustné uvést fakta. 

„Tak tomu bylo v případech, kte-
ré tady kolega Barák uvedl, a my js-
me nechtěli uvádět obyvatele města 
v omyl,“ naznačil Janata. 

Myslí si, že radnice rozhodně 
nezneužívá facebook a jsou tam i pří-
spěvky, které radnici kritizují. 

Právě hnutí Třebíč Občanům často 
slouží k propagaci například formou 

zmiňovaných odkazů. A autoři byli 
mluvčí vyzváni, aby je odstranili a neu-
činili to,“ vyjádřil se Janata.

Poukázal, že usnesení rady města 
není namířené proti stanoviskům, ale 
proti politické propagandě. „V tom 
hodláme vytrvat,“ poznamenal Jana-
ta. Navrhované usnesení považoval 
za zbytečné, město se chová legálně. 
Netajil, že bude hlasovat proti. 

Další diskuze se vedla kolem toho, 
zda příspěvek Aleše Nováka z Třebíč 
Občanům na facebooku byl smazán, 
či zablokován nebo označený jako 
nevyžádaný. Janata reagoval, že pří-
spěvek nikdo z radnice nesmazal. 

Do diskuze se vložila mluvčí Irini 
Martakidisová.  Uvedla, že tuto sku-
tečnost se starostou řešila.  „Příspě-
vek nebyl smazán, ale zablokován. To 
může učinit i přítel člověka, který tako-
vý názor zveřejní,“ podotkla. Pouká-
zala, že příspěvek odblokovala.

To vedlo k reakci Baráka, který rad-
nici opět obvinil, že příspěvky maže. 
„Protože se vám nelíbí, co je v nich na-
psané,“ rozohnil se. Během svého 
vystoupení starostu označil za dema-
goga.  

„Když chce někdo věcně komuniko-
vat, máte mu to umožnit. To vám tak 
moc vadí, co říkáme?“ ukončil svůj 
emotivní příspěvek Barák a sklidil 
potlesk svých příznivců. Tím byla 
diskuze ukončená s došlo na hlaso-
vání. Návrh podpořili čtyři zastu-
pitelé, proti bylo osm a zdrželo se 
devět zastupitelů.

Prodej dvou pozemků neodsouhla-
silo na svém jednání třebíčské zastu-
pitelstvo. V prvním případě se jed-
nalo o parcelu v katastrálním území 
místní části Ptáčov. Místostarostka 
Marie Černá (Třebíč můj domov) 
rozhodnutí odůvodnila, že o poze-
mek má zájem i majitel druhého sou-
sedícího pozemku. „Myslíme si, že 
bude lepší ponechat pozemek v majet-
ku města, aby oba dva subjekty měly 
rovnocenný přístup ke svým pozem-
kům, aby tam nedocházelo k nesho-
dám,“ naznačila.   

Druhý pozemek se nachází v loka-

litě u Kostelíčka. O něj projevi-
ly zájem České Radiokomunika-
ce. Pozemky jsou v územním plánu 
součástí přírodního lesoparku, kde 
se nesmí nic stavět. „Současná stav-
ba tam funguje, není důvod pozemek 
prodávat,“ poznamenala Černá. Ros-
tislav Štork (Třebíč Občanům) se 
otázal, zda neschválení prodeje neo-
hrozí v Třebíči šíření signálu. Vedou-
cí odboru správy majetku Pavel 
Kraus vysvětlil, že provozovatel má 
platnou nájemní smlouvu, kterou 
město míní dodržet, takže nic tako-
vého nehrozí.      -zt-

Pozemky město neprodalo, 
zůstaly v jeho majetku


