Pravidla pro vysílánía užíváníobecního rozhlasu v obci Ostravice
l.

tlvod
obec ostravice vydává pravidla pro užíváníobecního rozhlasu pro potřeby Wsílání
obce o§travice, integrovaného záchranného systému, orgánú §tátní správy a komerčního
vy§ílání.

ll.

řkladní ustanovení
7. Vysílacím stanovištěm pro provozování obecního rozhlasu je budova

obecního úřadu

ostravici, ostravice 577, 739 14 ostravice.
2. Rozhlas smí používat pověření pracovníci obecního úřadu ostravice, starosta a
rn ístostarostá obce_
v

lll.
Příiem a vysllání zpráv obecním rozhla§em
1. Rotdělení rpráv

a.) ZPRÁVY ÚŘEDNÍ ( např. dodávky elektrického proudu, plynu, pitné vody a další
výjimečné,mimořádné a krizové události, oznámení ztrát a nálezů a dalšívýznamné
informace obecního úřadu, oznámení Policie ČR, akce pořádané nebo

spolupořádané obcí ostravice, apod. }.
b.) ZPRÁVY REI(ÁMNÍ ( např. oznámení o otevření prodejny či provozovny, oznámení
o prodeji jakéhokoliv zbožíbez uvedení cen a oznámení o dálších aktivitách za
účelemv,/dělečnéčinnosti, hlášení politických stran, apod. )sE NEVYsÍlArí.
činnosti,
c.) ZPRÁVY osTATNÍ ( např, oznámení o aktivitách za účelemne\^ídélečné
povolení veřejné sbírky, akce pořádané spolky a oddíly se 5ídlem v obci ostíavici ,
sportovní akce pořádané §portovními organizacemi a oddíly se sídlem v obci
ostravice, akce pořádané školskými Zařízeními, apod. ),
Přiiem zpráv
zpráVyse přiiímajív tenové podobé (osobně, poštou, e-mailem nebo telefonicky ). Po
posouzení přiiatého textu se Whrazuje právo upravit text do podoby vhodné pro
Whlášení obecním rozhlasem, zprávy přijímají a schvalují pracovníci obecního úřadu
ostravice. V případě sporných hlášeni řozhoduie o odvysílání zpráVy starosta nebo
mí5tostarosta obce.

3.

Rozsah hláš€ní
a.) zpráW uvedené V článku lll., odstavce 1, písmene c.,5e vysílají v počtu maximálně 2
měsíčně v časovém limitu do 1 minuty.
b.) Nevysílají§e zpráW 5 pobuřuiícím a n€vhodným textem, soukromé zprávy a sdělení,
gratulace a poděkovánL zpráW obsahuiící osobní údaie.

4.

Frélvén.éhlášéní
Hlášeníprobíhá vždyv pracovnídnya to ve středu v 9.45 hodin dopo|edne a v 17. hodin
odpoledne. Ve vÝjimečných případech je možno hlásit i mimo stanovenou dobu.

5,

zveře|nění hlášení na webových stránkách obecního úřadu ostravice
Hlášení obsahuiícízásadní informace týkající se potřeb občanúobce ( např. přerušení
dodávky elektrackého proudu, plynu, vody apod. } budou umístěny na webov!ých
§tf ánkách

obce WwW.obec-ostravice.cz.
lV.
ávěrečná u§tanovení

1.
2.
3.

Pravidla nabývají účinnostidnem 01.10.2014.
Pří|ohou č. 1 je formulář pro příjem zpráv hlášených obecním rozhlasem.
Pravidla schválila rada obce dne 25.09.2014 usnesením č. 16 / 99.

lng. Miro§lav Mališ

starosta obec

Jiří Pavlán
m

ístostarosta obce

P'í!ohrč",..,.'/,
*

usncseni ,

... ...

.. 2

zj.óáni Ráů obce .
'/t>3
Dodatek č.1
k
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Pravidlúm pro vysílánía užíváníobecníhorozhlasu

V

.........,.

/_ e../2 .

obci ostravice ze dne 01.10.2014

článek llt., od§tavce 2 nově zní:
Příiem tpíáv
zprávy 5e přiiímaji v textové podobě ( osobně, poštou nebo e-mailem). Z důvodůmožných
nepřesností a omylů nebudou zprávy přijímány telefonicky. zpráW, pro odvysílání obecním
rozhlasem, ie nutno dodat nejpozději den předem, do 12.00 hodin. Po posouzení přijatého
textu se vyhrazuie právo upravit text do podoby vhodné pío vyhlášení obecním rozhlasem.
zpráW přijímají a schvalují pracovníci obecního úřadu ostravice. V případě sporných hlášení
rozhoduje o odwsílání zprávy starosta nebo m ístosta rosta obce.

závěrečná ustanovení
Tento dodatek nabývá platno'ti a účinnosti dn. ..!!:./e
Dodatek č.1 schválila raaa oace
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ln8. Miroslav Mališ

steroste obec

Jiří Pavlán
í§tostarosta obce
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