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Pravidla pro zveřejňování příspěvků v obecním 

Zpravodaji 

 

 

Článek 1 
Úvodní ustanovení 

 
1) Obec Hlásná Třebaň vydává obecní Zpravodaj třebaňských a rovinských občanů a chatařů 
(dále jen "zpravodaj"), který je registrován u Ministerstva kultury ČR pod e. č. MK ČR E 
10537.  
 
2) Zpravodaj vychází zpravidla 12x ročně, v tištěné formě je zpoplatněn částkou 5,00 Kč a 
distribuován předplatitelům a prodáván na obecním úřadě a v místním obchodě. Dále je 
zpravodaj uveřejňován na internetových stránkách obce www.hlasnatreban.cz 
 
3) Účelem zpravodaje je poskytnout obyvatelům informace týkající se činnosti obecní 
samosprávy, společenského, kulturního a dalšího dění v obci.  
 
4) Vydávání zpravodaje se řídí zákonem č. 46/2000 Sb. o právech a povinnostech při 
vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon), v platném 
znění.  
 
5) Tato pravidla jsou určena pro přispěvatele z řad organizací, spolků, ale i z řad občanů. 
Odesláním příspěvku vyjadřuje každý souhlas s níže uvedenými pravidly a zároveň se tak 
zavazuje je dodržovat a nést i případné následky.  
 

Článek 2 
Tematické zaměření a obsah zpravodaje 

 
1) Ve zpravodaji jsou zveřejňovány zejména:  
a) informace o činnosti samosprávy a státní správy týkající se obce Hlásná Třebaň,   
b) příspěvky informující o akcích v Hlásné Třebani, Rovinách a blízkém okolí, 
c) informace o činnosti spolků a organizací působících v obci,  
d) příspěvky fyzických a právnických osob týkající se dění v obci.  
 
2) Příspěvky uveřejněné ve zpravodaji nejsou honorovány. Nevyžádané materiály se 
nevracejí.  
 
3) Ve zpravodaji je možné zveřejňovat i inzerci komerčních subjektů. Ceník za uveřejňování 
inzerce je následující: ¼ stránky 250,- Kč, ½ stránky 500,- Kč a 1 celá stránka 1000,- Kč.  

Schválena dne 1. 3. 2021  

Platná od dne 1. 3. 2021 
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4) Ve zpravodaji nejsou zveřejňovány politické příspěvky a názory.  
 

Článek 3 
Redakční rada zpravodaje 

 
1) Vydávání zpravodaje organizačně zajišťuje redakční rada.  
 
2) Redakční rada je minimálně tříčlenná. Členy redakční rady jmenuje a odvolává 
Zastupitelstvo obce Hlásná Třebaň. 
 
3) Redakční rada zejména:  
a) navrhuje tematický obsah a grafickou úpravu zpravodaje,  
b) rozhoduje o zařazení příspěvků,  
c) projednává stížnosti, podněty a návrhy ve věci obsahu a grafické úpravy zpravodaje,  
d) navrhuje termíny uzávěrek a vydávání zpravodaje.  
e) má právo na jazykovou a stylistickou úpravu příspěvků, které budou zveřejněny v tištěném 
zpravodaji.  
f) není zodpovědná za obsah, správnost, kvalitu, původnost příspěvku a pravdivost informací. 
Dále nemá povinnost zkoumat, zda případným zveřejněním dezinformací nejsou porušována 
práva třetích osob.  
4) Redakční rada se schází podle potřeby.  
 

Článek 4 
Příspěvky do Zpravodaje 

 
1) Na zveřejnění zaslaného příspěvku není právní nárok.  
 
2) Texty je možné předávat v elektronické formě na e-mail zpravodaj@hlasnatreban.cz, 
písemně na adresu Obecní úřad Hlásná Třebaň- Zpravodaj , Karlštejnská 150, 26718 Hlásná 
Třebaň nebo osobně na obecním úřadě.  
 
3) Autor musí pod příspěvek uvést celé své jméno, případně i celá jména spoluautorů. Jméno 
musí být uvedeno i u fotografie. Kvůli ověření autorství příspěvku je nutné uvést i kontaktní 
údaje (adresa, e-mail a telefon). Neposkytnutí kontaktních informací je důvodem k 
neotištění příspěvku. Kontaktní informace slouží pouze pro potřeby redakce a nebudou 
zveřejňovány nebo poskytovány třetím osobám. Zasláním příspěvku potvrzuje autor, že je 
držitelem autorských práv, které poskytuje vydavateli k uveřejnění ve Zpravodaji.  
 
4) Rozsah příspěvku by neměl přesahovat 1600 znaků včetně mezer. V případě neúměrně 
dlouhého textu může být příspěvek zkrácen nebo může redakční rada rozhodnout o 
zveřejnění textu jen na webu obce www.hlasnatreban.cz. Přednost zveřejnění mají články a 
informace, které se vztahují přímo k obci. Zveřejnění informací z okolních měst či obcí záleží 
na volném místě daného čísla, na obsahu článku a jeho důležitosti.  
 
5) Zásadně nebudou otiskovány anonymní příspěvky. Ve Zpravodaji nebudou zveřejňovány 
příspěvky diskriminující občany z důvodu rasy nebo etnického původu, pohlaví, sexuální 
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orientace, věku, zdravotního postižení, náboženství či víry a dále příspěvky týkající se sporů 
soukromých a právnických osob, které nesouvisí s obecní tématikou.  
 
6) Redakční rada má právo zařadit příspěvek do vhodné rubriky a zajistit grafické zpracování 
příspěvků. 
 

Článek 5 
Závěrečné ustanovení 

 
Tato pravidla byla schválena Zastupitelstvem obce Hlásná Třebaň usnesením č. 21/4/9.1 dne 
1. 3. 2021 a nabývají účinnosti dnem jejich schválení.  
 
Ing. Tomáš Snopek, starosta obce  
 


