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1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1. Tento Statut a pravidla radničního zpravodaje (dále jen pravidla) upravuje vydávání radničního 

zpravodaje Městského obvodu Ústí nad Labem – Střekov, který je periodickým tiskem územního 

samosprávného celku (dále jen zpravodaj). 

2. Pravidla jsou závazná pro všechny orgány samosprávy a pro všechny autory z řad veřejnosti. 

3. Vydavatelem zpravodaje je Statutární město Ústí nad Labem – Městský obvod Ústí nad Labem – 

Střekov se sídlem Národního odboje 794/15, 400 03 Ústí nad Labem – Střekov. 

4. Vydávání zpravodaje se řídí platnými právními předpisy, zejména zákonem č. 46/2000 Sb. (Tiskový 

zákon). 

5. Za vydávání zpravodaje je zodpovědné vedení Městského obvodu Ústí nad Labem – Střekov, které 

dále zodpovídá Radě MO Střekov (dále jen RMO Střekov) a Zastupitelstvu MO Střekov. 

6. Zpravodaj je registrován u Ministerstva kultury ČR pod ev. č. 5127 E 12938. 

7. Zpravodaj vychází zpravidla pětkrát ročně ve dvojčíslech leden/únor, březen/duben, květen/červen, 

září/říjen, listopad/prosinec. Na území MO Střekov je distribuován bezplatně. Elektronická verze je 

zveřejněna na webu ÚMO Střekov www.strekov.cz.  

8. Zpravodaj je financován ze schváleného rozpočtu MO Střekov pro daný kalendářní rok. 

2 OBSAH ZPRAVODAJE 

1. Cílem zpravodaje je poskytnout relevantní informace o dění v MO Střekov a zároveň nabídnout 

prostor příspěvkům obyvatel žijících v MO Střekov. Zpravodaj by měl kultivovat a podporovat 

komunitní a společenský život v obvodě. 

2. Za účelem naplnění odst. 1 jsou ve zpravodaji zveřejňovány zejména: 

a) informace o činnosti místní samosprávy, 

b) informace o provedených a plánovaných investicích a aktivitách, 

c) názory členů zastupitelstva, 

d) informace o činnosti spolků, sdružení a sportovních oddílů, 

e) příspěvky občanů vztahující se k jejich životu v MO Střekov. 

3. Každé číslo zpravodaje má uzávěrku, která je zveřejněná na webu ÚMO Střekov www.strekov.cz. 

Podklady dodané po uzávěrce nemusí být v aktuálním čísle zveřejněny. 

4. Pokud rozsah příspěvků přesahuje možnosti daného vydání, navrhne redaktor podle stanovených 

priorit výběr příspěvků ke zveřejnění. Ostatní příspěvky budou zveřejněny v dalším nejbližším čísle 

zpravodaje. Přispěvovatel bude o této skutečnosti informován. 

5. Redakční obsah je vždy oddělen od inzerce a komerčních článků, které jsou tak zřetelně označeny. 

6. Pokud na společenské a politické dění existují alternativní názory, redaktor usiluje o jejich poctivé a 

nezkreslené zaznamenání v přiměřeném rozsahu. 

7. Redaktor nepoškozuje zveřejňované alternativní sdělení tím, že by spolu s ním zveřejnil v rozsahu 

nepřiměřené větším „nápravný komentář“ a nezneužívá možnosti vyjádřit se jako poslední. 

8. Nepřiměřeně urážlivé jmenovité útoky se nezveřejňují. Politická kritika, a to i jmenovitá, je však 

přípustná. 
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3 REDAKČNÍ RADA A REDAKTOR 

1. Redakční rada (dále jen RR) má v souvislosti s obsahovým rámcem roli poradního a usměrňovacího 

orgánu. 

2. RR tvoří redaktor a další členové z řad zastupitelů, úředníků ÚMO Střekov a veřejnosti. Členové RR 

jsou jmenováni RMO Střekov. 

3. Počet členů RR určuje RMO Střekov, avšak počet členů je vždy lichý. 

4. Funkce člena RR je čestná a nezastupitelná a je s ní spojena povinnost účastnit se činnosti RR. 

Funkce člena, vyjma redaktora, je bez nároku na honorář. 

5. Člen RR se podle svých možností podílí na vytváření obsahu zpravodaje, jeho propagaci a získávání 

nových přispěvatelů. 

6. Členství v RR zaniká: 

a) odvoláním člena RMO Střekov, 

b) vzdáním se členství. Vzdání se členství je písemné a nabývá platnosti dnem doručení na 

podatelnu ÚMO Střekov. 

7. RR zejména: 

a) schvaluje dlouhodobý tematický plán zpravodaje, 

b) upřesňuje obsah jednotlivých čísel, 

c) projednává stížnosti, podněty a návrhy ve věci obsahu a grafické úpravy. 

8. RR je povinna dbát na vyváženost, nestrannost a etiku. 

9. Redaktor zejména: 

a) zajišťuje náplň jednotlivých čísel, shromažďuje, rediguje a provádí korekturu příspěvků, 

b) odpovídá za shodu zveřejněných příspěvků s jejich předlohami, 

c) na vytváření zpravodaje spolupracuje s pověřeným zaměstnancem ÚMO Střekov, kterému 

předkládá obsah vydávaného čísla ještě před grafickým zpracováním, 

d) spolupracuje s pověřeným zaměstnancem ÚMO Střekov a dodavatelem na grafickém 

zpracování vydávaného čísla. 

10. Schůze RR se koná zpravidla 5x ročně, schůzi svolává pověřený zaměstnanec ÚMO Střekov v 

navzájem potvrzeném termínu. 

11. Schůzi RR vede redaktor, který z jejího průběhu pořizuje zápis. 

12. RR je schopna se platně usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina členů. 

13. Schůze RR je neveřejná, připouští se ale účast hostů, kterou schvaluje RR hlasováním prostou 

většinou. 

4 ZVEŘEJŇOVÁNÍ PŘÍSPĚVKŮ 

1. Na zveřejnění příspěvku nevzniká autorovi právní nárok (není-li uloženo zákonem). 

2. Ve zpravodaji nejsou zveřejnovány: 

a) příspěvky obsahující vulgární výrazy, pohoršující nebo jinak nevhodný obsah, 

b) anonymy, 
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c) příspěvky diskriminující občany z důvodu rasy nebo etnického původu, pohlaví, věku, 

sexuální orientace, zdravotního postižení, náboženství či víry, 

d) příspěvky týkající se soukromých či osobních sporů občanů a skupin, 

e) příspěvky obsahující urážlivé jmenovité útoky, 

f) příspěvky týkající se činnosti politických stran a hnutí jako jsou: inzerce, pozvánky na 

přednášky a mítinky, materiály a příspěvky vztahující se k volební kampani, příspěvky spjaté 

s politickou ideologií apod. 

3. Redaktor může po konzultaci s autorem příspěvek krátit a upravovat při zachování obsahu sdělení. 

4. Příspěvky se přijímají výhradně elektronicky na e-mailové adrese redakce.strekov@mag-ul.cz. U 

příspěvku uvede autor své jméno a kontakt. Kontakt na přispěvovatele není nikdy zveřejněn.  

5. Fotografie a obrázky se dodávají v elektronické podobě v rozlišení min. 300 dpi ve formáu JPEG, 

PNG, BMP, TIFF. Obrázky se dodávají zvlášť, nevkládají se do textu. Za obsah fotografií 

zveřejňovaných u příspěvků odpovídá přispěvovatel. 

6. Pokud autor použije ve svém příspěvku informace převzaté z jiného zdroje chráněného autorskými 

právy, a nezajistí si souhlas autora převzatých informací, nebo neuvede zdroj informace, nese osobní 

odpovědnost za případné právní důsledky. 

7. Příspěvky se nehonorují. 

5 INZERCE 

1. Inzerce se objednává výhradně na objednávkovém formuláři, který je zveřejněn na www.strekov.cz. 

2. Vyloučena je inzerce politických stran, inzerce podporující hazard, půjčování peněz, nebo ohrožující 

mravní výchovu dětí a mládeže. 

3. Plošná inzerce je zveřejňována zpravidla za úplatu. Ceník inzerce schvaluje RMO Střekov a je 

zveřejněn na www.strekov.cz. 

4. Platba za inzerci se provádí na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného finančním odborem 

ÚMO Střekov dle objednávkového formuláře. Zpravodaj se zveřejněnou inzercí je přílohou 

daňového dokladu. 

5. Řádková soukromá inzerce (osobní nekomerční inzerce občanů MO Střekov týkající se významných 

životních událostí (jako je narození, sňatek, narozeniny, úmrtí), nebo inzeráty typu koupím/daruji), 

jejíž délka nepřesáhne 150 znaků vč. mezer, je bezplatná. 

6. Za obsah inzerátu vždy odpovídá objednatel. Na zveřejnění inzerce není právní nárok. 

6 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Tato pravidla byla schválena usnesením RMO Střekov č. 401/27R/19 ze dne 11. 12. 2019 a nabývají 

účinnosti dnem uvedeným na straně 1. 

2. Osobní údaje poskytnuté a zpracovávané v rámci vydávání zpravodaje podléhají ochraně dle ust. čl. 6 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se 

zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES 

(GDPR). 
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7 ZMĚNOVÉ ŘÍZENÍ 

 

Datum 

účinnosti 
Důvod a obsah aktualizace 

1. 1. 2020 Důvod: 
Revize dokumentu. 

 Obsah aktualizace: 
Sloučení směrnic „Statut redakční rady zpravodaje Městského obvodu Ústí nad Labem – Střekov“ a 

„Pravidla pro vydávání zpravodaje Městského obvodu – Ústí nad Labem – Střekov“ v jeden dokument. 

  

Úplná revize dokumentu. 

 


