Město Dobruška

Pravidla pro užívání městského rozhlasu v Dobrušce
Čl. 1
Úvodní ustanovení
Tato pravidla upravují provoz městského rozhlasu v Dobrušce a stanovují podmínky jeho
provozování včetně vymezení účelu jeho užívání a odpovědnosti za jeho provoz.
Čl. 2
Vysílací stanoviště
Vysílacím stanovištěm je budova Městského úřadu v Dobrušce. Požadavky na hlášení vyřizuje
Odbor kanceláře tajemníka (sekretariát).
Čl. 3
Přístupová práva
Městský rozhlas mohou používat pověření pracovníci Kanceláře tajemníka Městského úřadu
v Dobrušce, v případě potřeby i starosta, místostarosta a tajemník městského úřadu.
V mimořádných situacích mohou rozhlas využívat i jiné osoby pověřené starostou města, jako
např. Policie ČR, HZS, Městská policie Dobruška apod.
Čl. 4
Druhy hlášení
1) Bezplatně zveřejňované
- vlastní informace a sdělení městského úřadu a organizací zřízených či založených městem
Dobruškou a informace dalších škol se sídlem v Dobrušce
- hlášení kulturních a sportovních akcí pořádaných městem, případně ve spolupráci s ním
- hlášení poruch a oprav elektrického proudu, vody, plynu apod.
- hlášení pro humanitární a charitativní účely
- informace občanských neziskových organizací a spolků se sídlem v Dobrušce
- sdělení Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, případně ministerstev ČR
- mimořádné hlášení - při mimořádných či krizových situacích (kalamity, ohrožení, záplavy,
požáry apod.), kdy má starosta či jím pověřená osoba možnost hlášení podat i
prostřednictvím mobilního telefonu
2) Zveřejňované za úplatu
- hlášení komerčního charakteru (inzerce, prodejní akce, výstavy, informace z oblasti
prodeje apod.)
- propagace jiných kulturních či sportovních akcí
Nezveřejňují se hlášení:
- odporující dobrým mravům, mající nezákonný nebo neetický obsah, informace
soukromého charakteru, gratulace a poděkování, zprávy obsahující osobní údaje
- informace politických stran, hnutí a politických aktivit
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- reklamující prodej cigaret či alkoholu
- která jsou zjevně namířena proti oprávněným zájmům města
Čl. 5
Příjem zpráv a podmínky hlášení
Požadavek na hlášení se podává v písemné podobě (osobně, poštou, e-mailem, datovou
schránkou) a musí obsahovat jméno a příjmení, příp. název firmy, adresu a kontaktní telefon
nebo e-mail žadatele, požadovaný text hlášení a rozsah dnů, ve kterých má být hlášení
uveřejněno.
Text určený ke zveřejnění musí být v českém jazyce, musí být stručný a srozumitelný.
Zprávy přijímají pracovníci Kanceláře tajemníka v úředních hodinách městského úřadu.
Pracovníkům Kanceláře tajemníka je vyhrazeno právo upravit text do podoby vhodné pro
hlášení, případně jej odmítnout pro jeho nevhodnost.
Čl. 6
Doba a počet hlášení
Hlášení městského rozhlasu probíhá v pondělí, středu a pátek od 16.00 hod. V případě, že se
den hlášení shoduje se dnem zadání požadavku, je nutné tento požadavek doručit do 11.00 hod.
Hlášení se v každé relaci jednou opakuje.
Počet hlášení vztahující se k jedné akci je omezen na maximálně tři hlášení.
Výše uvedené neplatí pro mimořádné hlášení a hlášení havarijního stavu či poruch a oprav
elektrického proudu, vody, plynu apod.
V případě vzniku mimořádných či krizových situací určuje čas hlášení starosta, předseda
povodňové komise nebo krizového štábu, či jimi pověřené osoby.
Čl. 7
Cena a rozsah hlášených zpráv za úplatu
Cena hlášení je stanovena na 300 Kč vč. DPH. V případě požadavku na hlášení mimo dobu dle
čl. 6 činí poplatek 600 Kč vč. DPH. Délka relace je stanovena na max. 30 vteřin. V jednom
hlášení je možné uveřejnit max. 2 zpoplatněná hlášení.
Poplatek se hradí před odvysíláním v pokladně Městského úřadu Dobruška.
Čl. 8
Společná a závěrečná ustanovení
Pro hlášení je stanovena jednotná znělka.
Na provedení hlášení není právní nárok. Případné stížnosti na odmítnutí či úpravu textu
přezkoumává starosta, místostarosta nebo tajemník.
Tato pravidla schválila Rada města Dobrušky na své schůzi konané dne 11.05.2020 usnesením
č. RM 23/63/2020 a nabývají účinnosti 15.05.2020. Zároveň se ruší Pravidla pro užívání
městského rozhlasu v Dobrušce schválená Radou města Dobrušky dne 17.10.2017 usnesením
č. RM 15/138/2017.

