Vnitřní předpis města Teplice nad Metují

č. 03/2021

Pravidla pro vydávání Teplických ozvěn
Města Teplice nad Metují
s účinností od 1.5.2021

K zajištění řádného chodu a evidence činnosti města vydává své vnitřní předpisy. Tímto
vnitřním předpisem Město Teplice nad Metují vydává pravidla pro Teplických ozvěny Města
Teplice nad Metují.
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Úvodní ustanovení
Vydavatelem Teplických ozvěn je Město Teplice nad Metují.
Teplické ozvěny jsou registrovány u Ministerstva kultury ČR pod značkou:
MK ČR E 11959.
Vydávání Teplických ozvěn se řídí platnými právními předpisy ČR, zejména
zákonem č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a
o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Tato pravidla upravují vydávání Teplických ozvěn zejména z hlediska:
a) tematického zaměření a obsahové náplně TO
b) přípravy a distribuce jednotlivých vydání TO
c) technicko-organizačního zabezpečení vydávání TO
Teplické ozvěny vycházejí jednou měsíčně ve formátu A4 v nákladu 600 ks.
Teplické ozvěny vycházejí v tištěné i v elektronické podobě, která je zveřejněna na
webových stránkách města www.teplicenadmetuji.cz
Uzávěrka příspěvků od občanů a firem je do 15. každého měsíce (kromě srpna)
Dvojčíslo (červenec, srpen) – uzávěrka je do 15. července
Teplické ozvěny jsou distribuovány zdarma na těchto místech:
- Bohdašín
- Dědov
- Zdoňov
- Lachov
- Infocentrum Teplice nad Metují
- Papírnictví Kohl
- Kamenec – prodejna potravin
- Nákupní středisko – Verner
- Potraviny- Kubečkovi
- Povinné výtisky dle zákona: knihovny a archívy v ČR

Redakční rada
Redakční rada: Mgr. Markéta Machová, 491 581 999
Josef Bitnar, 491 581 204
Marie Jirmannová, 730 875 911
Věra Prokopová, 730 875 911
Mgr. Božena Karlíková
Redakce: Marie Jirmannová, Věra Prokopová
Tematické zaměření a obsah zpravodaje
1. Ve zpravodaji jsou zveřejňovány zejména:
- informace městského úřadu a města
- informace organizací města
- informace spolků a sdružení
- sdělení a informace z oblasti vzdělávání, školství, zdravotnictví atd.
- články o kultuře a nabídka kulturního programu ve městě
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-

články o sportu a nabídka sportovních aktivit ve městě
příspěvky občanů týkající se dění ve městě, z historie, blahopřání k narozeninám,
vzpomínky na zesnulé nebo poděkování
placená inzerce

2.
-

Příspěvky jsou ve zpravodaji zveřejňovány formou:
pravidelných rubrik
samostatných článků
inzerátů

-

3. Ve zpravodaji nejsou zveřejňovány příspěvky:
- které jsou v rozporu s platnými právními předpisy ČR nebo obecnou slušností a
dobrými mravy
- dotýkající se cti, důstojnosti nebo soukromí určité fyzické osoby, anebo jména nebo
dobré pověsti určité právnické osoby
- diskriminující občany z důvodu rasy nebo etnického původu, pohlaví, sexuální
orientace, věku, zdravotního postižení, náboženství či víry
- které by mohly ublížit či sloužit k vyřizování osobních sporů
- týkající se činnosti politických stran a hnutí jako jsou: propagace či agitace,
pozvánky na přednášky či mítinky, apod. s výjimkou prezentace volebních stran
před volbami do zastupitelstva města. Maximální rozsah takového příspěvku činí 1
strana A4 pro jednu volební stranu pouze v jednom čísle vycházejícím před
termínem voleb
Přednost zveřejnění mají články a informace, které se vztahují přímo k Teplicím nad Metují
a okolním obcím. Zveřejnění informací z okolních měst záleží na volném místě daného
čísla, na obsahu článku a jeho důležitosti a zajímavosti pro občany Teplic nad Metují a
jejich spádových obcí.
Pravidla pro příjem příspěvků
1. Příspěvky se přijímají pouze v elektronické podobě na e-mailové adrese:
ozveny@teplicenadmetuji.cz v jakémkoli formátu s textovou vrstvou. U všech
dodaných příspěvků musí být uvedeno jméno a příjmení autora, kontaktní e-mail nebo
telefon. Zveřejněny budou příspěvky, které byly předány do termínu uzávěrky
jednotlivých vydání zpravodaje. Příspěvky podané po uzávěrce nemusí být uveřejněny
v aktuálním čísle.
2. Fotografie se přijímají pouze v elektronické podobě vždy zvlášť, a to ve formátu JPG
nebo PNG. Do textu se vkládá pouze poznámka informující o jejím umístění. Loga a
plakátky se kromě výše uvedených formátů přijímají také v PDF.
3. Vydavatel si vyhrazuje právo příspěvky krátit a upravovat při zachování obsahu sdělení,
případně vrátit autorovi k přepracování. Vydavatel si vyhrazuje právo zařadit příspěvek
do vhodné rubriky a zajistit vhodné grafické zpracování příspěvku.
4. Zastupitelé města mají právo za podmínek stanovených těmito pravidly a tiskovým
zákonem na uveřejnění názoru týkajícího města. Maximální rozsah takového příspěvku
je pro jedno číslo max. 30 řádků, písmo Times New Roman, velikost 10, pro jednu
volební stranu nebo hnutí.
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5. Za účelem zajištění objektivity a vyváženosti TO se příspěvky vztahující ke stejnému
tématu zveřejňují ve stejném vydání, je-li to možné.
6. Na uveřejnění příspěvku nevzniká autorovi právní nárok, nevyplývá-li z těchto pravidel
nebo z platného právního předpisu jinak.
7. Příspěvky uveřejněné ve zpravodaji nejsou honorovány. Nevyžádané materiály se
nevracejí.

Pravidla pro příjem inzerce
1. Inzerce je ve zpravodaji zveřejněna pouze za úplatu.
2. Inzeráty je možné podávat pouze v elektronické formě na e-mailovou adresu:
ozveny@teplicenadmetuji.cz. Požadavek musí obsahovat kontaktní i fakturační údaje
inzerenta (název firmy - jméno, adresa, IČO, DIČ) a specifikaci na měsíc zveřejnění.
Inzerce se zveřejňuje do formátu A6.
3. Inzeráty se přijímají ve formě obrázků s příponou jpg, nebo pdf, popřípadě jako text
s příponou doc. (v tomto případě je grafická úprava inzerátu na vydavateli).
4. Platbu je možné provést na základě faktury zaslané inzerentovi společně s jedním
výtiskem příslušného čísla nebo osobně v pokladně MěÚ.
5. Za obsah inzerátu odpovídá inzerent.
Pokud inzerované skutečnosti z oblasti zdravotnictví, kultury, rozvoje služeb a podobně
budou mít zásadní význam pro informovanost široké veřejnosti bude inzerát otisknut
zdarma. Rozhodnutí o osvobození od poplatku je v kompetenci redakce.
Ceník inzerce: občan Teplic nad Metují 50,- Kč včetně DPH
cizí 200,- Kč včetně DPH, (množstevní slevy se neposkytují)

Závěrečná ustanovení
Tato pravidla nabývají účinnosti dnem 1.5.2021. Přijetím pravidel se ruší pravidla
platná od 1.8.2020.

--------------------------------------------------Josef Bitnar, starosta
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