DŮVODOVÁ ZPRÁVA

pro zasedání Zastupitelstva města Uherské Hradiště,
které se koná dne 18.4.2016
Pravidla pro uveřejňování příspěvků zastupitelů města Uherské Hradiště ve
Zpravodaji města Uherské Hradiště

Důvod předložení:
Na základě ustanovení § 4a zákona č. 46/2000 Sb., tiskového zákona, ve znění pozdějších předpisů,
označeném jako „sdělení v periodickém tisku územního samosprávného celku“, je vydavatel
periodického tisku územního samosprávného celku povinen poskytovat objektivní a vyvážené
informace o územním samosprávném celku a poskytnout přiměřený prostor pro uveřejnění sdělení,
které vyjadřuje názory členů zastupitelstva územního samosprávného celku, týkající se tohoto
územního samosprávného celku.
Vzhledem k povinnosti města Uherské Hradiště jako vydavatele Zpravodaje města Uherské Hradiště,
periodického tisku územního samosprávného celku, poskytnout přiměřený prostor pro uveřejnění
sdělení, vyjadřující názory členů zastupitelstva územního samosprávného celku, byla v roce 2015
v obsahu Zpravodaje města Uherské Hradiště zřízena pro uveřejňování sdělení zastupitelů zvláštní
rubrika.
Důvodem je změna formátu Zpravodaje města Uherské Hradiště, která má za následek jiné
uspořádání redakčních příspěvků včetně příspěvků zastupitelů.
Základní fakta:
Pravidla pro uveřejňování sdělení zastupitelů města Uherské Hradiště ve Zpravodaji města Uherské
Hradiště.

1. Celkový rozsah sdělení od jednoho zastupitele v jednom čísle je omezen na maximálně 1900
znaků vč. mezer, tj. 1 sloupec na straně A4
2. Nejvyšší celkový počet stran rubriky s příspěvky zastupitelů v jednom čísle zpravodaje
nepřesáhne 2 strany celkem pro všechny politické subjekty zastupitelstva. Sdělení více
zastupitelů ze stejného politického subjektu v jednom čísle z prostorových důvodů není možné.
Zastupiteli bude v jednom čísle zpravodaje uveřejněno nejvýše jedno sdělení.
3. Příspěvky budou uveřejněny v pořadí, v jakém byly doručeny zodpovědné osobě (tiskovému
mluvčímu města), neuveřejněné příspěvky budou uveřejněny v následujícím čísle zpravodaje.
4. Nevyužitý prostor bude doplněn o běžné informace z činnosti města nebo městského úřadu.
5. Příspěvky (sdělení) je nutné doručit zodpovědné osobě (tiskovému mluvčímu města) nejpozději
do 15. dne předcházejícího měsíce vydání čísla.
6. Sdělení, která se netýkají územně správního celku a sdělení o činnosti politických stran a hnutí,
či reklama politických stran, nebudou zveřejněny.

Článek 2
1. Pravidla se týkají pouze sdělení zastupitelů, další rubriky a obsah zpravodaje pravidly nejsou
dotčeny.
2. Tato pravidla nabývají účinnosti dne ……
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3. Zrušují se Pravidla pro uveřejňování sdělení zastupitelů města Uherské Hradiště vydaná dne
16. června 2014 usnesením zastupitelstva města č. č. 373/22/ZM/2014

Zpracoval:
Jan Pášma
Útvar kanceláře starosty
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