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r~~~~atuta r  město Ostrava . 

P ro kešoil'o náměstí 1803/8 

70200 ostrava 

doručeno datovou schránkou 

v c: žádost o poskytnutí informací 

Vážení, 

Statutát'n( město ostrava 
magsr odbor k~nceIař rimŽtora 

v Praze, dne 24. srpna 2022 

iIe zákona Č. 106/19995b. 

s~ . ~ .« ~ v r . , 

územnětištěnýchperiodik  samosprávných celků si Vás dovolujeme požádat 

(na základě zákona č. 106/1999  Sb., o svobodném přístupu  k informacím) o informace týkající 

se periodika vaší samosprávy (dále jen „periodikum"), vydávaného ve smyslu zákona čR 46/2000 

Sb., o právech a povinnostech pří vydávání periodického tisku (dále jen „tiskový zákon"). Jde o 

periodikum, které vaše obec (městská část, kraj) buď vydává, nebo ojeho vydávání má smlouvu 

s jiným vydavatelem, a to i tehdy, pokud je piněno bez úplaty.. 

Žádáme Vás o následující informace: 

1) Informaci, zda má samospráva zřízenou redakční radu v souvislosti s vydáváním 

periodika. 

Pokud ano, žádáme dále o. 

1.1) informace očlenech redakční rady: 

a) informace o počtu členů redakční rady, 

b) informace o ;počtu členů redakční rady, kteří jsou členové zastupitelstva včetně uvedeni 

jejich politické příslušnosti a funkce (např. starosta, místostarosta, radní), nebo kteří byli do 

redakční rady jmenováni na návrh členů zastupitelstva,. 

c) informace o počtu členů, kteří jsou zaměstnanci samosprávy 

d) informace a► počtu členů, kteří nepatří do skupin vymezených v bodech '1.1 a} a b) žádosti 

e) informaci o počtu členů, kteří jsou zástupci „opozice v zastupitelstvu. 

Oživení, z..s. 
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1.2) informa.ci o torn, kdá :redakční t'ädu v rámci sam$pťávy ustanovil (např .starosta, :rada,. 

za s tu p i te Istvo). 

1.3) inforrnaci,.zda je redakční rada ustavena jako komise: rady nebo výbor zastupiťel.stva..dle 

zákona o obcích (krajích, hl.m. Praze) 

2} informaci, zda má samospráva vnitřní psaná pravidla pro tvorbu Obsahu periodika 

(Pravidla  pro vydáváni, S#a# U t apod.). 

3} Informaci o ročflím nákladu a počtu vydávaných :~ísei periodika za rok. 

4 Informaci o nákladech hrazěnýcb z rozpočtu sarnOsprávy na vydávání periodika, 

členéných zvNašt na: 

a} výši ročních nákladů v Kč. (vč. DPi"fi) na služby související s tÝorbou périodlka (náklady ha 

grafickou. úpravu; sazbu, tiskt tvorbu obsahu atp.) mimo nákladů na. distribuci, které jsou 

dod.ávány externími subj~kty: 

b výši ročních nákiadú v Kč na rnždy a cdrriěny přacovníkům samosprávy, kteří .se podílejí a. 

vydání periodika; pokud se na vydání periodika podílejí jén v části své cQvrií povinnosti, 

uved'te prosi m hrubým odhadem tento .podíl. Pr~kud činí vyjádření v Kč potíže1 v~jádřete 

p ros í m v počtu p racovn ich úvažk'i čř jejich  části. 

•c výši ročních náklädú v Kč na distr..ibuci. períodikä. Pokud distribuci periodika reálizují 

zaměstnanci samosprávy v části švé pracovní povinnosti, Ĺiveďte prosím hrubým odhadem 

tento podíl. Pokud činí vyjádření v Kč:potí'žé, vyjádřete prosím ‚':počtu pracovních úvazků či 

jejich  č~sti. 

5) Informaci o tom, zda je. periodikum distribuováno do schránek obyvatel bez poplatku, 

či zda. si jej občané kupují. V: takovónn případě uvad'te, kOlik. činí cena jednoho výtisku 

pro veřejnost. 

Informace,  o: které js me vás výše požádali, prosím, zašlete v zá koherri sf ariovené l l'i ůté patnácti 

dnu ode dne přijeti této žádosti na adresu naši kanceláře Oživení,: z. s., 

. Je-líto možné; :žádáme přednostně ó poskytnutí řnformací v eléktroňické a strojové 

Oživeni, z.s. 
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čitelně :podobě do .datóvě. schránky Oživeni, z, s:,. ID datová schránky: , póp% na e- 

mailovou adresu

Předem děkuji za Všfiřlcnošt a. spolupráci při vyřizovárii žádósti; 

S úctou, 

Za Qživén% z: s. 

Oživen~, z.s. 



Ostrava, 2022-09-01 
(SMO/555185/22/ ) 

Vážená paní, 

k Vaší žádosti o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. ze dne 25.8.2022 č.j. . SMO/555185/22/

sděluji : 

1. Redakční radu samospráva zřízenu nemá. 
2. Grafická podoba Ostravské radnice se řídí interním designmanuálem jednotného vizuálního stylu, vlastní 

obsah zpravodaje pak není určován žádnými psanými předpisy. 

3. Měsíčník Ostravská radnice vychází 11x ročně (prázdninová přestávka v srpnu), a to v nákladu 142 tisíc 

kusů/měsíčně. 
a) Grafika, korektury a tisk Ostravské radnice jsou řešeny externě, na základě standardně vysoutěžených 

veřejných zakázek. Výše ročních nákladů včetně DPH je následující: 

Grafika: 326 700,- Kč, Tisk: 1369 405,40,-Kč, Jazykové korektury: max. 30 800 Kč/ročně. 

b) Tuto práci vykonává jeden zaměstnanec na piný úvazek. Jeho mzda se řídí platovými tabulkami pro 

pracovníky ve veřejné správě. 
c) Náklady na distribuci včetně DPH činí 624 239,- Kč/ročně. 

4. Měsíčník Ostravská radnice je obyvatelům distribuována do schránek bezplatně. 

S pozdravem 

Vážená paní 

1/1 
Statutární město Ostrava 
Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava OSTR A

 VA!!! 




