Pravidla pro vysílání a užíváníobecního rozhlasu v obci Ostravice
l'
l

úvod
Obec Ostravice vydává pravidla pro užíváníobecního rozhlasu pro potřeby vysílání
Obce Ostravice, integrovaného záchranného systému, orgánů státní správy a komerčního
vysílání.

ll.

základní ustanovení
Vysílacímstanovištěm pro provozování obecního rozhlasu je budova Obecního úřadu
v Ostravici, Ostravice 577 ,739 14 Ostravice.
2. Rozhlas smí používat pověření pracovníci Obecního úřadu Ostravice, starosta a
místostarosta
1.

obce.

i

lll.
Příiem a vysílánízpráv obecním rozhlasem
1.

Rozdělení zpráv
a.) ZPRÁVY ÚŘrOruí ( např. dodávky elektrického proudu, plynu, pitné vody a další
vlijimečné, mimořádné a krizové udá|osti, oznámeníztrát a nálezů a dalšíuýznamné
informace Obecního úřadu, oznámení Policie ČR, akce pořádané nebo
spolupořádané Obcí Ostravice, apod. }.
b.) ZPRÁVY REKLAMNÍ ( např. oznámení o otevření prodejny či provozovny, oznámení
o prodeji jakéhoko|iv zbožíbez uvedení cen a oznámení o dalšíchaktivitách za
účelemrnýdělečnéčinnosti, hlášení politických stran, apod. } SE NEVYSÍLAJÍ.
c.) zPRÁVY O§TATNÍ ( např. oznámení o aktivitách za účelemneuýdělečnéčinnosti,
povolení veřejné sbírky, akce pořádané spolky a oddíly se sídlem v obci Ostravici ,
sportovní akce pořádané sportovními organizacemi a oddíly se sídlem v obci
Ostravice, akce pořádané školskými zařízeními, apod. }.

z. Příiem zpráv
Zprávy se přijímají v textové podobě { osobně, poštou, e-mailem nebo telefonicky }. Po
posouzení přijatého textu se vyhrazuje právo upravit text do podoby vhodné pro

vyhlášení obecním rozhlasem. Zprávy přijímají a schvalují pracovníci Obecního úřadu
Ostravice. V případě sporných hlášení rozhoduje o odvysílání zprávy starosta nebo
místostarosta obce.

3. Rozsah hlášení
a.) Zprávy uvedené v článku |ll., odstavce 3., písmene c., se vysílajív počtu maximálně 2

měsíčně v časovémlimitu do 1 minuty.
b.) Nevysílajíse zprávy s pobuřujícím a nevhodným textem, soukromé zprávy a sdělení,
gratulace a poděkování, zprávy obsahující osobní údaje.
4.

Frekvence hlášení
Hlášení probíhá vždy v pracovní dny a to ve středu v 9.45 hodin dopoledne av t7. hodin
odpoledne. Ve uýjimečných případech je možno hlásit i mimo stanovenou dobu.

5. Zveřejnění hlášení na webov,ých stránkách Obecního úřadu Ostravice

Hlášení obsahujícízásadní informace týkajícíse potřeb občanůobce ( např. přerušení

dodávky elektrického proudu, plynu, vody apod. ) budou umístěny na weborných
stránkách obce www.obec-ostravice.cz.
lV.
závěrečná ustanovení
PravidIa nabývají účinnostidnem 01.3.0.2014.
2. Přílohou č. 1je formulář pro příjem zpráv hlášených obecním rozhlasem.
3. Pravidla schválila rada obce dne 25.09.2014 usnesením č. 16 / 99.
L.

Ing. Miroslav Ma!iš
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Název spolku:
Edresa:

Tel,:

tč:
DIC:
Text zptávy: ( hůlkovfun písmem )

?oěet hlášení: (ttřípadně yypsat trnžadovanédny hlášení )

Podpis:
Datum:

Dahnndonzěení:
DatumyysíIání:

