OBEC DOUBRAVA
Doubrava čp. 599, 735 33 Doubrava
_______________________________________

Podmínky pro uveřejňování příspěvků
v Obecním zpravodaji obce Doubrava
Obecní zpravodaj vychází 11x ročně (jednou měsíčně, v době letních prázdnin pouze
dvojčíslo) v nákladu 600 ks, je distribuován zdarma do všech domácností v obci Doubrava.
Je registrován u Ministerstva kultury ČR pod e.č. MK ČR E 12154. Vydavatelem Obecního
zpravodaje je Obec Doubrava, OÚ Doubrava, č.p. 599, 735 33 Doubrava, IČ: 00562424.
Obecní zpravodaj (dále jen „zpravodaj“) je informační tiskovinou vydávanou obcí Doubrava.
Slouží k širší a podrobnější informovanosti občanů, zejména o dění v obci, důležitých
sděleních obecního úřadu v oblasti samostatné i přenesené působnosti, o kultuře, o
informacích ze života organizací a spolků, které působí v obci, společenských akcích, sportu,
významných událostech v regionu, apod. Pro zveřejňování příspěvků schválila Rada obce
Doubrava následující pravidla:
1. Uzávěrka přijímání příspěvků pro aktuální vydání je vždy 15. den v měsíci do 09:00
hodin. Pokud 15. den připadne na den volna nebo státní svátek, je datum uzávěrky
vždy nejbližší předcházející pracovní den do 09:00 hod. Aktuální datum uzávěrky
bude vždy uveřejněno v tiráži zpravodaje. Příspěvky, které budou doručeny po
termínu uzávěrky, nemusí být ve zpravodaji zveřejněny.
2. Příspěvky je možné předávat nejlépe v elektronické podobě (e-mail:
huganova@doubrava.cz nebo obec@doubrava.cz, CD, USB flash disk) s řádným
označením PŘÍSPĚVEK DO OBECNÍHO ZPRAVODAJE.
3. Texty musí být zpracovávány v běžném textovém formátu.
4. Rozsah příspěvku by neměl překročit ¼ str. A4. Delší příspěvky nemusí být
uveřejněny (podmínky pro uveřejňování příspěvků zastupitelů viz. bod č.11).
5. Fotografie a další doprovodné grafické materiály se dodávají v grafických formátech
(jpg, gif, tiff) jako samostatné soubory. Historické fotografie, které nejsou v digitální
podobě, je možné dodat v klasickém provedení.
6. O zveřejnění fotografie rozhoduje vydavatel.
7. Každý příspěvek musí obsahovat název a musí být podepsán jménem a příjmením
autora, případně názvem organizace, za kterou je příspěvek poslán.
8. Anonymy nebudou zveřejňovány.
9. Redakce se nemusí ztotožňovat s některými názory v uvedených příspěvcích.
10. Příspěvky musí respektovat zásady slušného chování, nesmí obsahovat vulgární
urážky, osočování, pomluvy apod. Následkem nerespektování těchto pravidel je
nezveřejnění příspěvku. Redakční rada je oprávněna nezveřejnit zejména takové
příspěvky, které by prokazatelně poškozovaly jméno obce Doubrava nebo by popíraly
demokratické hodnoty či by uváděly zjevně nepravdivé informace a nepravdivé
skutečnosti o konkrétních fyzických nebo právnických osobách. Toto se vztahuje také
na příspěvky zastupitelů. Autor plně odpovídá za důvěryhodnost příspěvků.
11. Příspěvky zastupitelů:

-

-

-

-

-

-

V souladu s ustanovením § 4a Tiskového zákona, poskytne vydavatel
zastupitelům obce přiměřený prostor pro uveřejnění sdělení, které vyjadřuje jejich
názory týkající se obce.
Pro rubriku nazvanou „Názory našich zastupitelů" je vyhrazena jedna strana za
hlavní zpravodajskou částí zpravodaje.
Vydavatel poskytne každému jednotlivému zastupiteli pro vyjádření názoru
v každém vydání zpravodaje nejvýše 500 znaků včetně mezer s tím, že zastupitel
může předat současně s příspěvkem také jeho rozšířenou verzi v neomezeném
rozsahu k uveřejnění na webových stránkách obce.
Jednotlivé příspěvky budou do rubriky řazeny podle abecedního pořadí příjmení
zastupitelů.
Vyhrazeného prostoru se zastupitel nemůže vzdát ve prospěch jiného zastupitele
či politického klubu ani ho převést do dalšího vydání — zastupitel, který svůj
prostor nevyužije, o něj v daném vydání zpravodaje přichází.
Trvalým obsahem rubriky bude:
a) odkaz na webové stránky, na nichž si případní zájemci mohou přečíst
zastupitelův příspěvek v plném znění a neomezené délce (webové stránky
obce - sekce „stanoviska zastupitelů"),
b) upozornění, že zveřejněné příspěvky nemusí být v souladu s názory redakce.
Příspěvky do rubriky se redakci předávají způsobem a ve lhůtách stanovených
těmito zásadami.
V případě, že autor nedodrží stanovený rozsah příspěvku nebo termín uzávěrky
nebo v případě, že text příspěvku je v rozporu s pravidly pro uveřejňování
příspěvků, má redakce právo text nezařadit.
Příspěvky zastupitelů mohou být uveřejňovány ve lhůtě 3 měsíců ode dne jejich
zaslání.

12. Ve zpravodaji není možné uvádět tyto politické příspěvky (volební programy, politické
komentáře, předvolební rozhovory, články s předvolební tématikou).
13. O nezveřejnění příspěvku rozhoduje redakční rada. Autor příspěvku, o kterém bylo
rozhodnuto, že nebude zveřejněn, bude o této záležitosti uvědomen a zároveň
vyzván k možné úpravě svého příspěvku tak, aby splňoval veškerá pravidla pro
uveřejnění. V tomto případě nemůže být zaručeno otištění příspěvku v požadovaném
termínu.
14. Příspěvky vykazující znaky komerční reklamy nejsou zveřejňovány jako příspěvky.
V případě, že bude mít přispěvovatel zájem o placenou inzerci, je třeba zaslat
písemnou objednávku na adresu obecního úřadu (viz. Příloha č. 3 – Vzor formuláře –
Objednávka inzerce v Obecním zpravodaji).
15. Všechny příspěvky jsou posuzované redakční radou, která si vyhrazuje právo na
krácení a stylistickou a gramatickou úpravu. Zásadní úpravy se provádí se souhlasem
autora.
16. Vydavatel může odsunout zveřejnění příspěvku do některého z následujících vydání
zpravodaje. Autor příspěvku bude o této skutečnosti uvědomen. Za zveřejňované
příspěvky není poskytován honorář.
17. Nevyžádané příspěvky a fotografie se nevracejí.
18. Vydavatel si vyhrazuje právo:
a) přednostně zveřejnit příspěvky o akcích pořádaných Obcí Doubrava a důležité
informace z radnice nebo z dění v obci;
b) určit zařazení příspěvku do vhodné rubriky;
c) určit grafické zpracování příspěvku.

Kontakt na redakci Obecního zpravodaje:
Obecní úřad Doubrava
č.p. 599
735 33 Doubrava
Tel.: 596 512 980
e-mail: huganova@doubrava.cz ; obec@doubrava.cz
Elektronické vydání na internetových stránkách obce: www.doubrava.cz

