
MĚSTO BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM  
 

 

SMĚRNICE č.  1/2016 
O pravidlech hlášení m ěstského rozhlasu 

 
Článek 1 

Termíny hlášení 
1.1. Městský rozhlas je využíván k pravidelnému hlášení zpráv v těchto dnech a hodinách: 
 Po - od 15.00 hodin 
 St  - od 15.00 hodin  
 Pá - od 13.00 hodin  
1. 2. Hlášení mimo stanovenou dobu je možné ve výjimečných případech po schválení 

tajemníka MěÚ (zástupce), nebo starosty města.  
1.3. Relace stejného obsahu se hlásí nejdéle 10 dnů před konáním akce v celkovém max. 

počtu 3 relací.  
 

Článek 2 
Předmět hlášení 

2.1. Předmětem hlášení jsou zejména tyto relace:  
a) zprávy městského úřadu a jeho organizačních složek 
b) zprávy o společenských, kulturních a sportovních akcích pořádaných kulturním 

domem, sportovními kluby nebo organizacemi města Bystřice n.P. konaných v Bystřici 
n.P. a jeho místních částech 

c) zprávy v rámci krizového řízení a bezpečnosti 
d) zprávy energetických společností o poruchách a výlukách 
e) zprávy o úmrtí občanů města Bystřice n.P. a jeho místních částech 
f) zprávy o změně ordinačních hodin lékařů Bystřice n.P. 
g) zprávy o akcích škol a školských zařízení 
h) zprávy sociálních zařízení 
i) zprávy sociální a charitativní povahy 
j) zprávy politických subjektů o konání předvolebního mítinku pro veřejnost (bližší 

agitace, 
či zveřejňování předvolebních programů je vyloučena) 

2.2. Předmětem hlášení nejsou zprávy o prodejních a jiných komerčních akcích, akce 
v restauračních zařízeních, informace o ztrátách a nálezech předmětů, klíčů či domácího 
zvířectva, žádosti o seznámení, blahopřání k narozeninám a výročí, zprávy neobjektivní, 
pobuřující a nemorální. 
 

Článek 3 
Podmínky pro hlášení 

3.1. Obsah zprávy je nutné mít stručný, pouze informace typu kdo, kde, kdy a co.   
3.2. Přesné znění relace žadatel předloží osobně v písemné podobě, nebo faxem, či 

elektronicky na sekretariátu starosty k odsouhlasení.  
3.3. V případě nejednoznačnosti rozhoduje o hlášení a formě zpráv tajemník MěÚ 

(zástupce). 
 

Článek 4 
Účinnost 

Tato směrnice nabývá účinnosti dne 1.2. 2016 
 
 
 
             Ing. Karel Pa čiska             JUDr. Eva Špatková 
                starosta m ěsta           tajemnice M ěÚ 


