Město Vimperk
SMĚRNICE č. 1/2019
Pravidla pro užívání městského rozhlasu ve Vimperku
Čl. 1
Úvodní ustanovení
Rada města schválila dne 04. 11. 2019 svým usnesením č. 988 pravidla pro užívání městského
rozhlasu. Tato pravidla upravují příjem, evidenci a hlášení zpráv městským rozhlasem a jejich
následnou publikaci na webových stránkách města Vimperk.
Čl. 2
Vysílací stanoviště městského rozhlasu
Vysílacím stanovištěm je budova Městského úřadu ve Vimperku, odbor kancelář starosty.
Čl. 3
Přístupová práva k městskému rozhlasu
Rozhlas mohou používat pověření pracovníci odboru kanceláře starosty Městského úřadu ve
Vimperku. V případě potřeby mohou rozhlas používat také starosta města, místostarosta
města a tajemník městského úřadu.
V mimořádných situacích mohou rozhlas používat i jiné osoby (např. Policie ČR, HZS atd.)
pověřené starostou města.
Čl. 4
Druhy hlášení
I.
Zveřejňují se
a) Pro potřeby města, městského úřadu a organizací jím zřizovaných nebo založených.
b) Pro charitativní a veřejně prospěšné účely.
c) Pro potřeby kulturních a sportovních akcí pořádaných městem či organizacemi se
sídlem ve Vimperku.
d) Oznamující akce pro děti a mládež pořádané ve Vimperku.
e) Akce pořádané školskými zařízeními se sídlem ve Vimperku.
f) Přerušení dodávky elektrického proudu, plynu, pitné vody a další výjimečné,
mimořádné nebo krizové události.
g) Hlášení stanovená zákonem (oznámená shromáždění dle zvláštního zákona).
h) Propagace jiných kulturních a sportovních akcí konaných ve Vimperku.
II.
Nezveřejňují se
a) Hlášení, která odporují dobrým mravům, soukromé zprávy a sdělení, gratulace a
poděkování, zprávy obsahující osobní údaje.
b) Volební agitace.
c) Hlášení, která mají nezákonný nebo neetický obsah, reklamující prodej cigaret a
alkoholu.
d) Hlášení, která jsou zjevně namířeny proti oprávněným zájmům města.
e) Politické strany a hnutí. (Hlášení související s volební agitací a propagací volebních
stran a nezávislých kandidátů v době volební kampaně).
f) Reklamní hlášení (propagace výrobku, služby, společnosti, obchodní značky nebo
myšlenky, mající obvykle za cíl zvýšení prodeje).
g) Komerční subjekty (podnikatelé, občané, apod.)

III.
Mimořádná hlášení
a) Hlásí se v případě vzniku mimořádných a krizových situací, čas hlášení stanoví
starosta, povodňová komise, krizový štáb.
b) Přes mobilní telefon má také oprávnění vstupovat do sítě městského rozhlasu starosta
nebo jím pověřená osoba za účelem okamžitého varování obyvatel.
Čl. 5
Příjem zpráv pro hlášení a jejich evidence
Zprávy se přijímají v písemné podobě (osobně, poštou, faxem, e-mailem), na formuláři pro
příjem zpráv. Zprávy přijímají pracovníci kanceláře starosty, v pracovní dny do 09:00 hodin.
Text hlášení musí být stručný a výstižný. Po vyhlášení zprávy v městském rozhlase bude tato
archivována dle platného spisového a skartačního řádu MěÚ Vimperk.
Čl. 6
Doba a počet hlášení
Hlášení probíhá vždy v době pondělí – pátek v 10:00 hodin a v 16:00 hodin, v sobotu v 10:00
hodin. Stejnou zprávu lze opakovat pouze 2 x denně. Mimo tuto dobu je možné hlásit pouze
v obzvlášť výjimečných případech.
Délka hlášené zprávy je max. 60 slov.
Čl. 7
Zveřejnění na webu
Na webu města se zveřejňují aktuální hlášení v rubrice „městský rozhlas“ na stránkách města
www.vimperk.cz. Zveřejnění provádějí informatici dle podkladů pracovníků kanceláře starosty.
Čl. 8
Společná ustanovení
a) Na provedení hlášení není právní nárok.
b) V případě sporných žádostí o hlášení rozhoduje o odvysílání zprávy či případných
omezeních starosta, místostarosta případně tajemník.
c) Pro všechna hlášení je stanovena jednotná znělka.
d) Pravidla nabývají účinnosti 01.01.2020
e) Přílohou č. 1 je Formulář pro příjem zpráv hlášených městským rozhlasem.

………………………….
Ing. Jaroslava Martanová
starostka

………………………………..
Mgr. Zdeněk Kuncl
místostarosta
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Příloha č. 1
Formulář pro příjem zpráv hlášených městským rozhlasem Vimperk

Žadatel:
(název firmy / příjmení, jméno)

Text hlášení, který požadujete vyhlásit v městském rozhlase:
(zpráva by neměla přesáhnout 60 slov)

Uveďte rozsah dnů, ve kterých chcete Vámi doručený text hlásit:
(hlásí se pouze v pracovní dny v 10:00 hodin a v 16:00 hodin, v sobotu v 10:00
hodin)

Uveďte kontaktní telefon:
Prohlašuji, že mnou uvedené údaje jsou pravdivé a můj požadavek na hlášení
sleduje pouze cíl uvedený v textu hlášení.

V …………………
Dne: ..…………….

………………………
podpis
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