MĚSTO BRUMOV-BYLNICE
H. Synkové 942, 763 31 Brumov-Bylnice

PRAVIDLA
PRO UŽÍVÁNÍ MĚSTSKÉHO ROZHLASU V BRUMOVĚ-BYLNICI
Hlášení městského rozhlasu zajišťují na Městském úřadě Brumov-Bylnice pracovnice
správního odboru.
Krizové hlášení do rozhlasu mobilem je společné pro místní části Brumov a Bylnici. Pro
místní část Svatý Štěpán a Sidonie je krizové hlášení samostatné. Hlásit může pouze osoba,
která je zavedena v ovládacím SW rozhlasu v PC v rozhlasové ústředně na radnici respektive
ve Svatém Štěpánu nebo v Sidonii.
Doba hlášení
Hlášení bude probíhat 1x za den mimo pondělí, kdy může proběhnout 2x, v pravidelné, níže
uvedené době.
Stanovený čas hlášení:
14:00 – 14:30 hodin …… úterý, čtvrtek, pátek
16:30 – 17:00 hodin …… pondělí, středa
10:00 – 10:30 hodin …… pondělí - hlášení za úplatu (komerčního charakteru)

-

Mimo stanovenou dobu lze hlásit pouze se svolením starosty, místostarosty nebo tajemníka
městského úřadu.
Nelze hlásit v době probíhajícího pohřbu.
Podání zprávy
Zprávu k vyhlášení je nutné předat v dostatečném časovém předstihu před dobou
požadovaného hlášení do kanceláře správního odboru č. 109 nebo na podatelnu městského
úřadu, kancelář č. 204. Zprávu je nutné předat v písemné formě, a to osobně, poštou nebo emailem.
Kontakt
Adresa
Tel.:
E-mail:

Městský úřad Brumov-Bylnice, správní odbor, H. Synkové 942, PSČ 763 31
577 305 120, 577 305 111
radnice@brumov-bylnice.cz
ludmilamanakova.meu@brumov-bylnice.cz

Druhy hlášení rozhlasu
➢ bezplatná hlášení
-

zprávy související s činností Města nebo jím zřízených organizací
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-

zprávy SPOZ
oznámení o přerušení provozu zařízení či ordinací, zástupy lékařů, hlášení poruch,
havárií či jiných mimořádných událostí, krizová hlášení a hlášení IZS
zprávy místních dobrovolných organizací a místních spolků - např. významné
kulturní, sportovní a společenské akce
pozvánky na akce regionálního charakteru okolních měst a obcí
pozvánky na akce charitativního charakteru
➢ hlášení za úplatu

- hlášení komerčního charakteru (inzerce, prodejní akce, výstavy, informace z oblasti
prodeje apod.)
➢ hlášení, která nejsou rozhlasem vysílána
-

zprávy, které mají nezákonný nebo neetický obsah nebo jsou zjevně namířeny proti
oprávněným zájmům města
zprávy s pobuřujícím textem, soukromé zprávy a sdělení, gratulace a poděkování
zprávy obsahující osobní údaje
propagační spoty a informace politických stran a hnutí

V případných pochybnostech rozhoduje o odvysílání zprávy starosta, místostarosta nebo
tajemník městského úřadu.
Cena a rozsah hlášených zpráv za úplatu
Cena hlášení je stanovena na 300,- Kč vč. DPH. Délka relace je stanovena na max. počet 300
znaků hlášení. V jednom hlášení je možné uveřejnit max. 2 zpoplatněná hlášení. Poplatek se
hradí dle domluvy: před odvysíláním v pokladně Městského úřadu Brumov-Bylnice, na
základě pokynu zaslaného mailem, nebo na základě vystavené faktury.
Další podmínky
Město si vyhrazuje právo upravit gramaticky či stylisticky přijatý text do podoby, která je
vhodná pro hlášení městského rozhlasu s tím, že nemůže dojít ke změně podstaty
požadovaného hlášení
Závěrečné ustanovení:
-

zrušují se „Pravidla pro užívání městského rozhlasu v Brumově-Bylnici“ ze dne
23. 11. 2009
tyto pravidla pro užívaní městského rozhlasu byly schváleny usnesením rady města č.
…….. ze dne 13. 7. 2020 s účinností od 1. 8. 2020.

Kamil Macek
starosta města
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