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PRAVIDLA 
pro vydávání obecního zpravodaje „Zdroj“ 

 

I. Účel pravidel 

Tato pravidla stanovují postup při vydávání zpravodaje městyse Častolovice – zpravodaje Zdroj (dále jen „Zdroj“) 
zejména z hlediska: 

a) tematického zaměření a obsahové náplně, 
b) přípravy a distribuce jednotlivých vydání. 
 

II. Základní ustanovení 

1) Vydavatelem Zdroje je městys Častolovice. 
2) Zpravodaj Zdroj je registrován u Ministerstva kultury pod ev. číslem MK ČR E 11935. 
3) Vydávání, obsahovou náplň a tisk Zdroje řídí redakční rada. 
4) Distribuci Zdroje zajišťuje městys Častolovice, je roznášen zdarma v nákladu přibližně 700 ks. 
5) Zdroj vychází jednou za 3 měsíce (čtvrtletník). 
6) Standardní formát vydání je A4. 
 

III. Tematické zaměření a obsah Zdroje 

1) Městys Častolovice vydává Zdroj za účelem poskytnutí jeho obyvatelům objektivní informace, které se týkají 
zejména činnosti obecního úřadu, jednání rady a zastupitelstva městyse, dále společenského, kulturního, 
sportovního a dalšího dění v obci. 
2) Ve Zdroji nejsou zveřejňovány příspěvky týkající se činnosti politických stran a hnutí. 
3) Pro naplnění účelu dle bodu 1) tohoto článku jsou ve Zdroji zveřejňovány zejména tyto informace v pořadí dle 
důležitosti: 

a) informace o činnosti úřadu městyse, 
b) usnesení zastupitelstva a rady městyse, 
c) sdělení a informace z dění v městysi, 
d) informace organizací a spolků. 

4) Příspěvky jsou ve Zdroji zveřejňovány formou: 
a) samostatných článků, 
b) inzerátů, blahopřání, vzpomínek. 

5) Příspěvky uveřejněné ve Zdroji nejsou honorovány. Nevyžádané materiály a fotografie se nevracejí a 
zůstávají k dispozici redakční radě Zdroje. 
 

IV. Pravidla při zveřejňování příspěvků 

1) Ve Zdroji nejsou zveřejňovány příspěvky: 
a) diskriminující občany z důvodu rasy nebo etnického původu, pohlaví, sexuální orientace, věku, 
zdravotního postižení, náboženství či víry, 
b) obsahující amorální, neslušné či zjevně protizákonné výrazy a stanoviska, 
c) týkající se soukromých či osobních sporů občanů či skupin občanů, které nesouvisí s obecní tematikou, 
d) bez znalosti identity přispěvatele - anonymní příspěvky. 

2) Redakční rada Zdroje může navrhnout některé příspěvky k nezveřejnění i mimo uvedený seznam. 
 

V. Inzerce, blahopřání, vzpomínka, vítání občánků 

1) Plošná inzerce je ve Zdroji zpravidla otištěna za předem stanovenou cenu. 
2) Blahopřání, vzpomínky a jména narozených dětí se mohou zveřejňovat pouze s písemným souhlasem dotyčné 
osoby, u narozených dětí s písemným souhlasem zákonných zástupců. Bez písemného souhlasu odevzdaného 
na úřad městyse, nebudou jména zveřejněna ve zpravodaji Zdroj.   
3) Výši úhrady stanovuje redakční rada zpravodaje Zdroje. 
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4) Za obsah inzerátu odpovídá inzerent ve smyslu obecně platných předpisů. 
 

VI. Redakční rada Zdroje 

1) Redakční radu Zdroje jmenuje a odvolává Rada městyse Častolovice na základě návrhu, který zpravidla 
předkládá člen zastupitelstva. 
2) Všichni členové redakční rady jsou stejným dílem odpovědni za její činnost. 
3) Redakční rada vedle povinností vyplývajících z obecně platných předpisů, provádí zejména tyto činnosti: 

a) zajišťuje vydávání Zdroje, 
b) schvaluje tematický obsah a grafickou úpravu Zdroje, 
c) zajišťuje náplň pravidelných rubrik a další příspěvky informující o činnosti úřadu městyse a místní 
samosprávy, 
d) zajišťuje příspěvky informující o činnosti školských a kulturních zařízeních v městysi a dalších 
organizací, spolků a institucí působících v městysi, 
e) odpovídá za odborné a bezchybné zpracování Zdroje a za shodu zveřejněných příspěvků s jejich 
předlohami, 
f) zpracovává příspěvky do konečné podoby pro tisk, 
g) odpovídá za včasné předání předlohy Zdroje do tisku, 
h) stanovuje termíny uzávěrek a vydání Zdroje. 

 

VII. Příprava vydání Zdroje 

1) Příspěvky určené ke zveřejnění ve Zdroji shromažďuje redakční rada. Příspěvky je možno zasílat emailem na 
adresu zdrojcastolovice@seznam.cz. 
2) Datum uzávěrky následujícího vydání Zdroje je vždy zveřejněno v tiráži čtvrtletníku. 
3) Zveřejněny jsou příspěvky, které byly předány do termínu uzávěrky jednotlivých vydání Zdroje. Pokud jejich 
rozsah přesahuje možnosti daného vydání, navrhne a schválí redakční rada podle stanovených priorit výběr 
příspěvků ke zveřejnění. 
4) V každém vydání Zdroje jsou zveřejněny pravidelné rubriky a další aktuální příspěvky informující o činnosti 
místní samosprávy a úřadu městyse. 
5) Distribuce Zdroje musí být dokončena nejpozději do deseti dnů od data jeho vydání. 
6) Nejpozději do měsíce od data vydání Zdroje je aktuální číslo zveřejněno na webových stránkách městyse 
Častolovice www.ou-castolovice.cz.  
 

VIII. Financování Zdroje 

1) Náklady na vydávání Zdroje, zejména náklady na tisk a grafiku Zdroje a odměny členům Redakční rady jsou 
hrazeny z prostředků městyse Častolovice. 
2) Platby za zveřejnění plošných inzerátů ve Zdroji jsou příjmem městyse Častolovice. 
 

IX. Závěrečné ustanovení 

Tato pravidla byla schválena na zasedání Rady městyse Častolovice RM-57-2016 dne 28. listopadu 2016, 
usnesením Rady městyse Častolovice bod č. 14 a nabyla platnost dnem podepsání. 
 

 
V Častolovicích dne 29. listopadu 2016 

 
 
 

           ………..…………………………….. 
                  Ing. Zdeněk Praus 
         starosta městyse Častolovice 
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