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Seznam 10 požadavků na rekonstrukci radničního zpravodaje Haló Brno

V Brně v pátek 1. dubna 2005

Na nejbližším zasedání zastupitelstva města Brna v úterý 5. dubna předloží politické kluby ČSSD, KSČM a Strany zelených tyto požadavky na změny ve vydávání oficiálního informačního a reklamního časopisu statutárního města Brna Haló Brno (dále HB). 


Požadavky koncepčního charakteru:

1/ Redakční rada HB bude ustavena řádnou komisí rady. Bude tak zajištěna transparentnější kontrola (poměrná účast koalice/opozice, pořizování a zveřejňování zápisů z jednání redakční rady, možnost účasti profesionálních žurnalistů či akademiků z oboru).

2/ Zastupitelstvo přijme Statut redakční rady, který stanoví jasná pravidla pro fungování časopisu ve smyslu periodika veřejné služby. 

3/ Hlavními zásadou, kterou se bude řídit redakční rada při vydávání HB, bude úsilí o maximální vyváženost, nestrannost a objektivitu radničního zpravodaje podle požadavků Listiny základních práv a svobod (článek 17 LZPS).


Požadavky na obsah a formu:

4/ HB zavede rubrikový systém, který zajistí občanům pravidelné informace ze všech oblastí života ve městě, s důrazem na praktické zprávy plynoucí z činnosti samosprávy (např. rozhodování rady a zastupitelstva, bezpečnost, doprava, a další veřejné služby, dále také kultura, sport, historie, společenské události apod.).

5/ Nejméně 1/2 strany každého vydání bude určena pro politickou polemiku nad aktuálními problémy - každá politická strana v ZMB bude mít možnost se bez cenzury vyjádřit k jakýmkoliv záležitostem souvisejícím s problematikou řešenou v ZMB - rozsah příspěvků by byl určen poměrně podle počtu mandátů.

6/ Vznikne systém měsíčního harmonogramu témat pro diskusi, která jsou pro Brno strategická nebo vyžadují vysoké náklady (například přestavba železničního uzlu Brno, řešení komunikace R43, čistota přehrady, územní plán, ap.). Téma bude určeno redakční radou a oznámeno čtenářům dostatečně dopředu. 

7/ Ke každému hlavnímu tématu vydání HB bude věnována minimálně 1/2 strany, která bude věnována dopisům čtenářů, nebude cenzurována a bude určena ke zveřejňování všech názorů občanů, a to v poměru, v jakém dojdou do redakce. Prostor pro dopisy čtenářů bude věnován také jiným aktuálním tématům, aby diskuze veřejnosti mohla proběhnout ještě před rozhodováním samosprávy.
8/ Bude posílena komunikace města s obyvateli (například ve smyslu anket o územním plánu). HB nebude jednostranným informačním kanálem radniční koalice, ale oboustrannou komunikační platformou mezi samosprávou a občany.

9/ Budou zakázány PR články v rámci placené inzerce. Články připravené redakcí budou jednoznačně odděleny od inzerce a celkově budou uplatňovány požadavky Kodexu reklamy.

10/ Bude zatraktivněna grafika časopisu. 



Za ČSSD JUDr. Jeroným Tejc, člen zastupitelstva města Brna
Za KSČM Ing. Pavel Březa, člen zastupitelstva města Brna
Za Stranu zelených Mgr. Martin Nawrath, člen zastupitelstva města Brna

