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                                          Pravidla pro publikování v 

                                obecním zpravodaji Milovické Echo 

                                                              

                                                               I. 

 
1) Cílem městského zpravodaje je objektivně informovat občany o aktuální dění ve 

městě, o činnosti zastupitelstva a rady města. Prostřednictvím periodika budou 

veřejnosti předávány užitečné informace o volnočasových aktivitách, činnosti 

sportovních a kulturních subjektů, společenských a příspěvkových organizací, škol, 

podniků i institucích působících ve městě a dáván jim prostor k vyjádření. 

 

                                                            II. 

 

2) Odpovědnost za obsah článků, příspěvků, nese autor článku, podepsaný celým 

jménem na konci textu. 

 

 

3) Není povoleno používat cizí materiály (fotografie a texty), ani v případě,  pokud jsou 

volně dostupné například na webových stránkách a jiných médiích.  Výjimkou je 

uvedení autora a uvedením jeho autorství, případně zdroje, odkud uvedený materiál 

pochází. Odpovědnost za takový článek či informaci nese osoba, která jej zaslala 

k publikování redaktorce.  

 

4) Zápisy usnesení ze zasedání Zastupitelstva a Rady města budou upravovány 

v souvislosti se zákonem o ochraně osobních údajů. Tyto údaje mohou být vhodným 

způsobem přeformulovány nebo zcela vynechány. 

 

 

5) Kritické články vždy se stanoviskem protistrany budou otištěny pouze jedenkrát. 

Protistraně bude dán k dispozici stejný prostor pro publikování v témže aktuálním 

vydání. Protistrana nemusí využít možnosti reagovat, v opačném případě musí být 

materiály doručeny do termínu uzávěrky aktuálního čísla. Po té nemusí být 

z technických důvodů zveřejněny. 

 

6) Publikovány nebudou příspěvky obsahující vulgarismy, osočování a diskriminující 

prvky. Dále nebudou zveřejňovány články s politickým podtextem. 

 



7) Termín uzávěrky je uveřejněn v tiráži předchozího čísla a na webových stránkách 

města. Pokud bude příspěvek doručen až po uzávěrce, není zaručeno jeho zveřejnění 

v přiřazovaném čísle. Zasíláním příspěvku nevzniká autorovi automatický nárok na 

jeho zveřejnění.  

 

                                                             III. 

                                               Tiskové podklady 

 

8) Texty a inzerce se zasílají pouze v elektronické podobě k rukám redaktorky: 

lucie.petrtylova@mesto-milovice.cz Přijímají se příspěvky v rozsahu 10-30 řádků 

maximálně, velikost písma 12 font Time New Roman, bez použití zarovnání 

s jednoduchým řádkováním. Při nedodržení rozsahu si vydavatel vyhrazuje právo 

příspěvky krátit. 

 

9) Redakční radu zpravidla tvoří zvolení členové zastupitelstva a osoby se společenskou 

autoritou působící ve městě. Redakční rada má doporučující charakter. Redakční rada 

ve vztahu k redakci (dodavateli) ukládá a upřesňuje základní pravidla pro tvorbu 

periodika, nikoliv však detailní řešení, pravidelně u každého čísla kontroluje jejich 

plnění (kontrola probíhá následně, redakční rada tedy přímo neschvaluje příspěvky ke 

zveřejnění). 

 

10)  Vydavatel může přesunout zveřejnění příspěvku do některého z následujících čísel 

s ohledem na prostor a aktuálnost jiných článků. Vydavatel je oprávněn odmítnout 

příspěvky, které se budou opakovat, nebo na jejich obsah, či argumenty nebudou mít 

věcný charakter. Na uveřejnění příspěvků není právní nárok. 

 

11) Předáním příspěvku ke zveřejnění vyjadřuje autor svůj souhlas s těmi pravidly. 

 

 

 

Pravidla byla schválená dne: 25. 1. 2017, Radou města Usnesením č. 35c)/2017, v Milovicích. 

 

 

 

 

 

                                                     Ing. Milan Pour 

                                                                      starosta 

 

 

 

 

 

  Mgr. Ondřej Matouš                                                                                 Ing. Jiří Hlaváček 

1. místostarosta                                                                                      místostarosta 
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