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Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
Město Žatec jako povinný subjekt od Vás dne 2. 1. 2018 obdrželo Žádost o poskytnutí
informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Žádost byla
přidělena, Ing. Helenou Šmerákovou, pověřenou řízením městského úřadu, mně jako
místostarostce města, přesto, že nejsem oprávněna k řešení žádostí dle zákona č. 106/1999 Sb.
K předmětu Vaší žádosti vyslovuji tedy svůj osobní názor.
Předmětem Vaší žádosti byl dotaz vztahující se k činnosti pana Tomáše Kassala.
1. Zašlete mi prosím dokument, který určuje postup při zveřejňování článků na
webu města Žatec.
Odpověď: Bohužel není možné zaslat něco čím Městský úřad Žatec jako povinný
subjekt nedisponuje.
2. Konkrétně, zda schvaluje zveřejnění jednotlivých článků na webu města někdo
z vedení města? Jestliže ano, kdo schválil zveřejnění tohoto článku o Žatecké
teplárenské, která opakovaně odmítá poskytovat informace dle zákona 106/1999
Sb., - https://www.mesto-zatec.cz/mesto/aktualne/zatecka-teplarenska-venovalaskolkam-a-na-advent-v-zatci-120-tisic-korun-442cs.html
Odpověď: Z tohoto dotazu není patrné na co se ptáte. Zveřejňování článků je smluvně
objednáno u zhotovitele díla a za obsah radničního periodika odpovídá vydavatel.
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Obsah celého Žateckého zpravodaje, před jeho vydáním, je redaktorem zaslán
k připomínkování některým členům městské rady.
3. Jak je zabezpečeno, aby nebyly články na webu města zneužity k předvolební
kampani?
Odpověď: Povinný subjekt upozorňuje, že dle InfZ §2 odst. 4 povinnost poskytovat
informace se netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových
skutečností, což by se týkalo např. otázky č. 3.
Tak jako v jiných mediích, tak i v Žateckém zpravodaji není zavedena cenzura a
Město Žatec ctí základní lidská práva a jedním z nich je svoboda slova.

S přátelským pozdravem
Jana Nováková
místostarostka města
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