Pravidla pro tvorbu informační tiskoviny s názvem: „Zpravodaj obce Vřesina“
Pravidla jsou zpracována v souladu se zákonem č. 46/2000 Sb. o právech a povinnostech při
vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů v platném znění.
1. Zpravodaj obce Vřesina (ZOV) je nepolitická, periodická, informační tiskovina,
vydávaná Obecním úřadem Vřesina, s cílem pravidelně informovat obyvatele obce o
všeobecném dění v obci v čase minulém i budoucím.
2. Redakční rada je jmenovaná radou obce Vřesina. Redakční rada má lichý počet členů
(minimálně 3, maximálně 5)
3. Redakční rada:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

pracuje při tvorbě ZOV samostatně.
schvaluje úpravu jednotlivých vydání ZOV.
je povinna dbát na vyváženost, nestrannost a etiku.
je ze své činnosti zodpovědná radě obce.
hlasuje prostou většinou.
stanoví termín uzávěrky dalšího čísla a oznámí jej na webu obce a bude uvedeno
v předchozím ZOV.

4. Pro naplnění účelu jsou ve ZOV zveřejňovány zejména:
a)
b)
c)
d)

informace o činnosti místní samosprávy a obecního úřadu.
sdělení a informace o dění v obci.
informace organizací a institucí.
příspěvky a názory občanů, vztahující se k životu a dění v obci, její historii,
budoucnosti, apod.

5. Za obsah článku zodpovídá autor.
6. Za přípravu, obsah a formu provedení ZOV zodpovídá šéfredaktor.
7. Vydání a distribuci ZOV zajišťuje Obec Vřesina.
8. Na zveřejnění zaslaného příspěvku nevzniká právní nárok.
9. Ve ZOV nejsou zveřejňovány:
a) příspěvky obsahující vulgární výrazy, pohoršující nebo jinak nevhodný obsah.
b) příspěvky bez identifikačních znaků pisatele (anonymy)
c) příspěvky diskriminující občany z důvodu rasy, etnického původu, pohlaví, věku,
sexuální orientace, zdravotního postižení, náboženství či víry.
d) příspěvky týkající se soukromých či osobních sporů občanů či skupin občanů,
nesouvisející s obecní tématikou. Ve sporných případech rozhoduje redakční rada
hlasováním.
10. Příspěvky shromažďuje šéfredaktor a členové rady jednak přímo a jednak pomocí
emailové adresy zpravodaj.vresina@seznam.cz.
11. Podklady dodané po redakční uzávěrce nemusí být již v aktuálním čísle uveřejněny.
12. Pokud rozsah příspěvků přesahuje možnosti daného vydání, navrhne šéfredaktor podle
stanovených priorit výběr příspěvků ke zveřejnění.
13. Tato pravidla vydávání Zpravodaje obce Vřesina byla schválena Usnesením 77/3
Rady obce Vřesina dne 23. 10. 2017.

