PRAVIDLA
pro vydávání Novodvorských novin
I. Účel pravidel
Tato pravidla stanovují postup při vydávání Novodvorských novin (dále jen ,,noviny“) zejména z
hlediska:
a) tematického zaměření a obsahové náplně,
b) přípravy a distribuce jednotlivých vydání.

II. Základní ustanovení
1) Vydavatelem novin je Městys Nové Dvory, Masarykovo nám. 11, Nové Dvory, IČ: 00236276
2) Noviny jsou registrovány u Ministerstva kultury pod ev. číslem MK ČR E 21927.
3) Vydávání novin se řídí zákonem č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku
a o změně některých zákonů a ustanovení uvedenými v těchto „Pravidlech pro vydávání Novodvorských
novin“.
4) Šéfredaktora a redakční radu novin schvaluje a odvolává Zastupitelstvo městyse Nové Dvory.
5) Vydávání novin (grafické zpracování, tisk) je hrazeno z rozpočtu Městyse Nové Dvory
6) Noviny jsou distribuovány úřadem městyse zdarma do schránek občanů Městyse Nové Dvory.
7) Noviny jsou vydávány jako čtvrtletník v minimálním nákladu 350 kusů.
8) Standardní formát vydání je A4.

III. Tematické zaměření a obsah novin
1) Městys Nové Dvory vydává noviny za účelem poskytnout obyvatelům městyse objektivní, vyvážené a
nestranné informace, které se týkají společenského, kulturního, sportovního, občanského a politického dění
v městysi, informace o činnosti úřadu městyse a místní samosprávy, o jednání zastupitelstva městyse, o
činnosti školských zařízení, příspěvkových a společenských organizací.
2) V novinách nejsou zveřejňovány příspěvky týkající se činnosti politických stran a hnutí. Výjimku tvoří
zveřejňování programu politických stran a hnutí a seznamu kandidátů pro aktuální komunální volby v Městysi
Nové Dvory. V době konání komunálních voleb je poskytován každé politické straně nebo hnutí popř.
samostatnému kandidátovi prostor v rozsahu A5 v tom vydání novin, které bezprostředně předchází termínu
komunálních voleb.
3) Pro naplnění účelu dle bodu 1) tohoto článku jsou v novinách zveřejňovány zejména tyto informace v pořadí
dle důležitosti:
a) informace o činnosti úřadu městyse a místní samosprávy
b) výňatky z usnesení zastupitelstva městyse
c) sdělení a informace z dění v městysi
d) názory členů zastupitelstva na řešení aktuálních problémů v městysi
e) informace organizací a institucí
f) příspěvky občanů
4) Příspěvky jsou v novinách zveřejňovány formou samostatných článků.
5) Příspěvky uveřejněné v novinách nejsou honorovány. Nevyžádané materiály a fotografie se nevracejí a
zůstávají k dispozici redakční radě novin.

IV. Pravidla při zveřejňování příspěvků
1) V novinách nejsou zveřejňovány příspěvky:
a) diskriminující občany z důvodu rasy nebo etnického původu, pohlaví, sexuální orientace, věku,
zdravotního postižení, náboženství či víry,
b) obsahující amorální, neslušné či zjevně protizákonné výrazy a stanoviska a vulgární výrazy,
c) týkající se soukromých či osobních sporů občanů či skupin občanů, které nesouvisí s obecní
tématikou,
d) bez znalosti identity přispěvatele - anonymní příspěvky.
2) U všech dodaných příspěvků musí být uvedeno jméno a kontakt na autora pro potřebu redakce (telefon, email, případně adresa), přičemž tento kontakt nebude zveřejněn. Příspěvek může být uveřejněn také pod
značkou autora.
3) Na zveřejnění zaslaného příspěvku autorovi nevzniká právní nárok.
4) Redakční rada novin může navrhnout některé příspěvky k nezveřejnění i mimo uvedený seznam.
5) Autorovi nezveřejněného článku sdělí šéfredaktor důvod, pro který jeho článek vydán nebyl.
6) Pokud autor použije ve svém příspěvku informace převzaté z jiného periodika či jiného zdroje chráněného
autorskými právy a předem si nezajistí souhlas autora převzatých informací, nebo neuvede zdroj takovéto
informace, nese osobní odpovědnost za případné právní důsledky.

V. Inzerce
1) Inzerce je v novinách zveřejňována bezplatně. Inzerovat mohou pouze občané Městyse Nové Dvory.
2) Za obsah inzerátu odpovídá inzerent.

VI. Redakční rada novin
1) Redakční rada je sestavena ze šéfredaktora redakční rady a členů redakční rady.
2) Redakční rada ani šéfredaktor redakční rady nebudou zkoumat ani posuzovat pravdivost sdělení
v příspěvcích a nenesou za případnou nepravdivost příspěvků žádnou odpovědnost. Každý autor je obsahově
i právně odpovědný za svůj příspěvek.
3) Členové redakční rady zachovají mlčenlivost o obsahu připravovaných novin. Do doby oficiálního vydání
aktuálního čísla, nebudou obsah dále šířit elektronickou ani jinou cestou.
4) Členové redakční rady schvalují obsah a grafickou úpravu novin
5) Šéfredaktor plní tyto činnosti:
a) zajišťuje vydávání novin,
b) zasílá e-mailem zprávu přispěvatelům pravidelných rubrik s informací o uzávěrce dalšího čísla
novin
c) může projednat se zastupitelstvem městyse stížnosti, podněty a návrhy ve věci obsahu a grafické
úpravy novin
d) odpovídá za shodu zveřejněných příspěvků s jejich předlohami
e) zpracovává příspěvky do konečné podoby pro tisk
f) odpovídá za včasné předání předlohy novin do tisku
g) stanovuje termíny uzávěrek
h) zasílá do dvou dnů po datu uzávěrky novin členům redakční rady všechny shromážděné články
i) svolává redakční radu nejpozději do pěti pracovních dnů po uzávěrce novin
j) po zpracování grafického návrhu vydání novin zasílá členům redakční rady tento návrh
k odsouhlasení

VII. Příprava vydání novin
1) Příspěvky určené ke zveřejnění v novinách se přijímají v elektronické podobě na e-mailové adrese
novodvorske.noviny@seznam.cz.
2) Datum uzávěrky následujícího vydání novin musí být vždy zveřejněno na zadní straně novin a je stanoveno
s ohledem na termíny souvisejících prací tak, aby jednotlivá čísla vycházela nejpozději do 25. daného měsíce.
3) Zveřejněny jsou ty příspěvky, které byly zaslány do termínu uzávěrky jednotlivých vydání novin. Pokud
jejich rozsah přesahuje možnosti daného vydání, navrhne a schválí redakční rada podle stanovených priorit
výběr příspěvků ke zveřejnění.
4) V každém vydání novin jsou zveřejněny pravidelné rubriky a další aktuální příspěvky informující o činnosti
místní samosprávy a úřadu městyse.
5) Distribuce novin musí být dokončena nejpozději do tří dnů od data jejich předání tiskárnou.
6) Nejpozději do pěti dnů od data vydání novin je aktuální číslo zveřejněno na webových stránkách městyse
Nové Dvory www.novedvory.cz.
7) Nejpozději do sedmi dnů ode dne vydání novin bude každé vydání novin odesláno na adresu povinných
příjemců periodického tisku dle zák. 46/2000 Sb. (tiskový zákon).

VIII. Závěrečné ustanovení
Tato pravidla byla schválena na zasedání Zastupitelstva městyse dne 2.5.2016, usnesením č. 24/16/16
a nabyla platnosti dnem podepsání.
V Nových Dvorech dne 4.5.2016

………………………………
Vanda Vöröšová
starostka městyse

………………………………
Jitka Přibylová
místostarostka městyse

