Pravidla pro vydávání informačníhoobčasníku,,Z radnice,
informaění občasníkMěstského úřadu Dubňany"
čl. t

základní ustanovení

1, Z radnice, informačníobčasníkMěstského úřadu Dubňany je periodický tisk

2.
3,

4.
5,

samosprávného územníhocelku (dá|e jen ,,občasník"), ktelý poskytuje objektivní a
vyvážené informace o Městě Dubňany,
Vydavatelem občasníkuje Město Dubňany.
Občasníkje registrován u Ministerswa kultury ČR poci evidenčnímčíslemMK ČR

E225a7.

Občasníkje vydáván v souladu s ustanovením § 97 a § 103 odst,4 písm. e) zákona
č. 128l201a Sb., o obcích a řídíse zákonem č. 46l200a Sb., o právech a
povinnostech přivydávání periodického tisku a o změně něktených dalšíchzákonů
(tiskový zákon).
Oběasník vychází dle potřeb v minimálním nákladu 2400 kusů tak, aby mohl být
distribuován cjo všech cjomácnosti ve městě.
ét. z

Obsah

1. Cílem vydávání občasníkuje

2.
3,

poskytovat občanůmobjektivní informace o činnosti
příspěvkor4ých
orgánů města,
organizací města a dále také informace o
společenském, kulturním a spoňovním děníve městě.
Zveřejňování informacítýkajícísečinnosti polltických subjektů a volebních stran je
nepřípustné.
Vydavatel odpovídá za obsahové složeníoběasníku, neodpovídá však za
správnost údajůuvedených v příspěvcích autorů nespadajících do organizační
struktury Městského úřadu Dubňany.

ěl. e
Financování
Vydávání občasníku,včetně distribuce, je hrazeno z rozpočtu města Dubňany.
2. Občasníkje neinzertní periodikum.
3. Příspěvky do občasníkunejsou honorovány.
1.

čl. +
Distribuce

Občasníkje občanůmdistribuován

do

poštovníchschránek

V elektronické verzije dostupný na internetoqých stránkách. města.

v

tištěnéverzi.

čl, s

1, Příspěvky

do

Zveřejňování příspěvků

občasníkujsou přijímány

na

e-mailové adrese

chludilovaj@dubnany,eu ve formátu doc nebo docx. Fotografie samostatně ve

formátu jpg, bmp a jiných známých formátech. Plakáty i ve formátu pdf-

Odpověcinosi za obsah příspěvků nese autor čiánku pociepsaný celým jménem na
konci textu, zároveň uvede organizaci, za kterou článek píše.Jde-li o názorový
článek, autor uvede ifunkci, aby bylo zřejmé, zjaké pozice autor příspěvek píše,
3, Rozsah příspěvků je stanoven na 2500 znaků včetně mezer. Při nedodržení
rozsahu nebo nadbytečnosti textu si vydavatel vyhrazuje právo příspěvky krátit,
případně vrátit autorovi k přepracování do data uzávěrky. Výjimku z rozsahu tvoří
příspěvky vyžádanévydavatelem.
4. V případě kritického příspěvku má kritizovaná strana právo na zveřejněníodpovědi
nepřesahující rozsah původníhotextu, Vyjádření druhé strany se omezuje pouze
na tvrzení, kteným se původnítvrzeníuvádí na pravou míru nebo se neúplnéfurzení
zpřesňuje či doplňuje, Dalšíreakce na vyjádření druhé strany se nezveřejňuje.
5. Vydavatelje oprávněn odmítnout příspěvky, které se budou opakovat, jejich obsah
či argumenty nebudou mít věcný charakter, nebo nebudou v souladu s čl. 2 odst.
2,

1,

6. Zveřejňují se příspěvky, které byly předány do tei"mínu uzávěrky jednotlivých
vydání. Vydavatel můžeodsunout zveřejnění příspěvku do některého

7.
8,

z následujících číselzpravodaje, nebo nezveřejnit příspěvek vůbec. Na uveřejnění
příspěvku není právní nárok.
O umístěnípříspěvku v rubrikách občasníkurozhoduje vydavatel,
Nezveřejňují se příspěvky, které jsou diskriminační,které jsou v rozporu s právními
předpisy ČR, Oobnými mravy, které se týkají soukromých čiosobníchsporů občanů
či skupin občanůbez souvislostis obecnítérnatikou a anonymy.

ěl. s
Příprava vydání

1. Materiály, které mají být v občasníkuotištěny, shromažd'uje vedoucí Odboru

2,

3.
4.

kanceláře starosty a tajemníka Městského úřadu Dubňany.
Terrnín uzávěrky příjírnánípříspěvkůpro následujícívydáníje stano*ren 10 dní před
grafickým zpracováním.
Při nedodrženítermínu uzávěrky nemusí blit příspěvek zveřejněn.
Nevyžádané materiály a fotografie se nevrací.

ěl. z
závérečnáustanovení
Tato pravidla byla schválena na 7. schůzi Rady města Dubňany dne 13. 4. 2016
usnesením rady města č.34ft116. Nabývá účinnostidnem schválení radou města.

V Dubňanech dne 13,4,2016

MĚSTO DUBŇANY

Nám, 15. dubna,t149
696 03 Dubňany
lČ: 00284882, DlÓ: cZ0O2B4B82
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