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1. Otevřenost města a IL
Neustále jsme konfrontováni s názorem, že IL nejsou dostatečně demokratické, protože
některé příspěvky občanů nejsou zveřejněny. Proto je třeba neustále připomínat pravidla
pro vydávání IL a také základní společenská pravidla – příspěvky by měly být slušné,
obsahovat pouze podložené informace, nikoliv spekulace a osočování, a v neposlední řadě
by také měly přinášet nové informace.
Připomenout je třeba i fakt, že vydavatel není povinen zveřejnit všechny příspěvky, které
do redakce přijdou. V tomto směru tiskový zákon pamatuje pouze na příspěvky
zastupitelů.
Na druhé straně jsou dlouhodobě kritizované reakce města na příspěvky občanů. Zástupci
města by měli zvážit vhodnost reakcí na články občanů. Na některé příspěvky jistě není
třeba odpovídat. Pokud zástupci města usoudí, že na příspěvek musí být reagováno, je
třeba zvážit délku (reakce jsou často nepřiměřeně dlouhé) a vhodnost formulací (viz
například říjnové číslo IL – reakce na příspěvek paní Kučerové).

2. Předvolební kampaň
Navrhujeme formulovat bod Pravidel pro vydávání IL, na základě kterého by byla
uzavřena rubrika pro občany například 3 měsíce před volbami – v IL by se tak objevila
pouze kampaň daných volebních subjektů. V zájmu korektnosti by měly mít všechny
subjekty stejný prostor, a i zastupitelé by se v dané době mohli vzdát svých příspěvků (na
jejichž zveřejnění mají ze zákona nárok) tak, aby měly všechny subjekty úplně stejné
podmínky.
3. Reakce na podněty adresované Redakční Radě
Při odpovídání na podněty musí členové RR vždy dojít k dohodě, proto je možné, že
reakce RR nejsou vždy okamžité.
4. Doporučujeme doplnění RR o novou členku/nového člena, aby RR měla opět lichý počet
členů, jak je psáno v pravidlech pro vydávání IL. Jako možného nového člena navrhujeme
pana Igora Klajmona.
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