
Zápis z jednání mediální komise 
č. 4/19 

Den konání 10. 6. 2019 

Místo konání zasedací místnost MěÚ Litomyšl, Bří Šťastných 1000 

Čas  15:30 16:30 Příští jednání: 

 

Přítomnost členů komise Daniel Brýdl, předseda přítomen 

Josef Janeček přítomen 

David Edlman přítomen 

Radek Holcman přítomen 

František Renza přítomen 

Aleš Bárta přítomen 

Jiří Lammel nepřítomen 

Michele Vojáček přítomen 

Michaela Severová omluvena 

Jiří Mělnický přítomen 

Pavel Sodomka přítomen 

Přítomnost hostů Matyáš Hájek  

   

 

Program jednání: 

1. Kabelová televize CMS TV není v nabídce UPC 

2. Neaktuální a zničené plakáty na zámeckém návrší 

3. Úpravy stávajícího webu města 

4. Nefunkční infopanel na Smetanově náměstí 

5. Logo města na plakátech proti premiérovi A. Babišovi 

6. Informování o pyrolýze na Pohodlí 

 

Průběh jednání: 

1. Kabelová televize CMS TV není v nabídce UPC 

Usnesení 
MK/15/19 

Tiskové oddělení prověří, zda skutečně kabelová televize v nabídce chybí a 

kontaktuje v této záležitosti Petra Horáka. Do konce června vedení CMS TV 

poskytne informace k aktuální sledovanosti, pokrytí Litomyšlska signálem a 

rozpad ceny na roční bázi. Petr Horák bude pozván na příští jednání mediální 

komise, kde bude o těchto tématech další diskuze. 

 

Pro: 9        Proti: 0        Zdržel se: 0 

2. Neaktuální a zničené plakáty na zámeckém návrší 

Usnesení 
MK/16/19 

Mediální komise ukládá tiskovému oddělení, aby se záležitost prověřila a ve 

spolupráci s A. Dokoupilem a D. Zandlerem se zjistilo, zda je možné udělat úpravy 

nevyhovujícího stavu. 

 

Pro: 9        Proti: 0        Zdržel se: 0 

3. Úpravy stávajícího webu města 

 Členové mediální komise byli informováni o progresu ve věcech městských webů: 

1) www.litomysl.cz – pracuje se na responzivní verzi pro mobilní zařízení a 

redesignu webu pro tento účel. Do konce roku by měla být hotova alespoň 

zkušební verze. Nejdéle do konce roku 2020 plně responzivní web. Do konce 

července dostanou členové MK koncept změn. 

2) tur. a volnočas. portál – objevila se možnost 95% dotace v rámci zpracování 

strategického plánu města. Po prázdninách bychom měli vědět výsledky žádosti, 

výběrové řízení bylo s ohledem na šanci získat výraznou finanční pomoc dočasně 

odloženo. Projekt má i nadále prioritu, prověřuje se pouze možnost finanční 

spoluúčasti státu. 

http://www.litomysl.cz/


3) web Smetanova náměstí – i v tomto případě se prověřuje možnost ušetřit 

městské finance a projekt zafinancovat s 95% dotací v rámci strategického plánu. 

Termín jako u bodu 2. 

4. Nefunkční infopanel na Smetanově náměstí 

 Pavel Sodomka přítomné informoval o současném stavu. Starý infopanel u věže 

byl v minulých týdnech odstraněn na pokyn Pardubického kraje. Moderní 

dotykový infopanel v bývalé telefonní budce naproti věži nefungoval kvůli 

problémům s elektřinou. Servisní technici připojení opravili a zařízení v současné 

době funguje. 

 5.  Logo města na plakátech proti premiérovi A. Babišovi 

Usnesení 
MK/17/19 

Mediální komise ukládá pověřeným osobám z MěÚ Litomyšl (Vojáček, Severová), 

aby: 

1) doplnili sekce webu, kde je logotyp ke stažení, o disclaimer, v němž bude 

uvedeno, k čemu je možné logo města bez požádání volně použít. 

2) uzavřeli s Jiřím Mělnickým, autorem stávajícího logotypu, licenční smlouvu. 

 

Pro: 8        Proti: 0        Zdržel se: 1 

6. Informování o pyrolýze na Pohodlí 

 V příštích vydáních Lilie bude poskytnut prostor investorovi a zástupcům 

dotčených obcí, aby veřejnosti prezentovali svá stanoviska k výstavbě pyrolýzy na 

Pohodlí. 

 

V Litomyšli dne 10. 6. 2019  

podpis předsedy komise 

 


