Městys Sloup, Sloup 1, 679 13 Sloup v Moravském krasu

Zásady pro vydávání obecního zpravodaje
HŘEBENÁČ
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Článek 1
Úvodní ustanovení
1. Zásady pro vydávání obecního zpravodaje (dále jen „zásady“) upravují vydávání obecního zpravodaje
Hřebenáč (dále jen „zpravodaj“), a to zejména z hlediska:
a) tematického zaměření a obsahu
b) přípravy a distribuce
2. Zásady jsou závazné pro všechny orgány samosprávy městyse Sloup, Úřadu městyse Sloup a pro všechny
další autory z řad veřejnosti.
Článek 2
Základní ustanovení
1. Vydavatelem zpravodaje je městys Sloup
2. Zpravodaj je registrován u Ministerstva kultury: MK ČR E 21894
3. Vydávání se řídí zákonem č. 46/2000 Sb., v platném znění, tiskový zákon, zákonem o obcích č. 128/2000 Sb.
a limity danými na úrovni ústavního pořádku.
4. Vydávání zpravodaje řídí redakční rada v čele se šéfredaktorem, kterého jmenuje a odvolává zastupitelstvo
obce.
5. Zpravodaj vychází zpravidla 4x ročně ve formátu A5. Zpravodaj je distribuován do každé domácnosti v
počtu 1 ks zdarma, ve volném prodeji za cenu 10 Kč.
6. Zpravodaj vychází také v elektronické podobě na webových stránkách městyse
http://www.mestyssloup.cz
Článek 3
Tematické zaměření a obsah zpravodaje
1. Zpravodaj je informační tiskovinou městyse Sloup a slouží k informovanosti občanů. Poskytuje vyvážené a
objektivní informace o společenském, hospodářském, kulturním a dalším dění v městysi Sloup.
2. Dle odstavce 1 jsou ve zpravodaji zveřejňovány zejména:
a) informace o činnosti místní správy
b) informace o činnosti úřadu městyse
c) sdělení a informace z dění v městysi
d) informace zájmových spolků a sdružení, organizací a institucí
e) zajímavosti z historie
f) příspěvky od občanů (dále jen „příspěvky“)
3. Příspěvky jsou ve zpravodaji zveřejňovány formou pravidelných rubrik nebo samostatných článků.
4. Příspěvky uveřejněné ve zpravodaji nejsou honorovány. Nevyžádané rukopisy a další materiály se
nevracejí.
Článek 4
Zveřejňování příspěvků
1. Redakční rada si vyhrazuje právo nezveřejnit příspěvky, které neodpovídají uvedeným zásadám. Obecně
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platí, že na zveřejnění příspěvku není právní nárok a případnou námitku autora řeší vydavatel.
2. Příspěvky a názory občanů nesmí obsahovat urážky, vulgarismy, obscéní výrazy nebo rasistický podtext.
3. Uveřejněné příspěvky musí být uvedeny se jménem a příjmením autora, který odpovídá za kvalitu
příspěvku i za obsažené informace. Anonymní příspěvky nebudou zveřejňovány.
4. Ve zpravodaji nebudou zveřejňovány příspěvky týkající se soukromých či osobních sporů občanů, které
nijak nesouvisí s obecní tematikou.
5. Redakce si vyhrazuje právo příspěvky krátit nebo otisknout na pokračování. O dané skutečnosti bude
informován autor příspěvku.
6. Jestliže bylo ve zpravodaji uveřejněno sdělení obsahující skutkové sdělení, které se dotýká cti, důstojnosti
nebo soukromí určité fyzické osoby, jména nebo dobré pověsti určité právnické osoby, má tato právo
požadovat na vydavateli uveřejnění odpovědi.
7. Odpověď se musí omezit pouze na tvrzení, kterým se původní tvrzení uvádí na pravou míru nebo se
neúplné, či jinak pravdu zkreslující tvrzení doplňuje nebo zpřesňuje. Vyjádření musí být přiměřeného
rozsahu napadaného sdělení.
8. Příspěvky, náměty a názory se přijímají zpravidla v elektronické podobě na emailové adrese:
hrebenacsloup@seznam.cz v textovém formátu .doc nebo .docx. V ojedinělých případech lze dodat
příspěvek v písemné podobě dle domluvy se členy redakční rady.
9. Příspěvky přijímají všichni členové redakční rady. Příspěvky pak shromažďuje šéfredaktor.
Článek 5
Redakční rada zpravodaje
1. Redakční radu sestavuje výhradně šéfredaktor.
2. Redakční rada odpovídá za obsahovou stránku obecního zpravodaje a podílí se na činnostech spojených s
jeho vydáváním.
3. Redakční rada schvaluje konkrétní obsah, projednává stížnosti, podněty a návrhy ve věci obsahové.
4. Redakční rada respektuje tyto zásady pro objektivní šíření informací, potřebných pro svobodné vyjádření
názorů občanů.
5. Redakční rada je povinna vynaložit přiměřené úsilí k získání a prezentaci alternativních názorů.
6. Redakční rada má právo odmítnout zveřejnění příspěvku odporujícímu schválené zásady.
7. Rozhodování v redakční radě je kolektivní a většinové.
8. Jednotliví členové redakční rady plní úkoly podle pokynů šéfredaktora.
9. Jednání redakční rady je neveřejné.
10. Redakční rada je ve své práci odpovědná zastupitelstvu městyse.
11. Členům redakční rady náleží odměna, jejíž výši stanoví zastupitelstvo městyse.
Článek 6
Šéfredaktor
1. Šéfredaktor sestavuje a vede redakční radu a připravuje jednotlivá vydání obecního zpravodaje pro
následný tisk.
2. Šéfredaktor zveřejní v každém čísle zpravodaje a na obecních stránkách uzávěrku příštího čísla.
Článek 7
Inzerce
1. Inzerce je ve zpravodaji zveřejňována zpravidla za úplatu.
2. Vydavatel neodpovídá za pravdivost údajů obsažených v reklamě a v inzerci (vyjma své vlastní) dle
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zvláštních právních předpisů.

Článek 8
Financování zpravodaje
1. Náklady spojené s přípravou, tiskem a distribucí hradí městys Sloup.
2. Platby za zveřejněnou inzerci jsou příjmem městyse Sloup a jejich výši stanovují Pravidla pro zveřejnění
inzerce ve sloupském zpravodaji Hřebenáč.
Článek 9
Závěrečné ustanovení
1. Tyto zásady byly schváleny na veřejném zasedání Zastupitelstva městyse Sloup dne 2.12. 2014 usnesením
č. U7/2.12.2014.
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