Městský úřad Kolín
Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I.

ZÁSADY
pro užívání městského rozhlasu

Schváleny:
37. schůze RM, usnesení č. 1418/37/RM/2019, s účinností od 30. 09. 2019

Zásady pro užívání městského rozhlasu

Článek I.
(1) Tyto zásady upravují provoz městského rozhlasu, stanovují podmínky jeho provozování,
včetně vymezení účelu jeho užívání a odpovědnosti za jeho provozování.
(2) Zásady dále stanoví pravidla pro hlášení městského rozhlasu v příměstské části
prováděné pověřenou osobou.
(3) Městský rozhlas slouží k varování a informování veřejnosti ve městě Kolín.
Článek II.
Městský rozhlas bezúplatně zveřejňuje:
(1) vlastní informace a sdělení městského úřadu, rady města, zastupitelstva města,
(2) nekomerční hlášení organizací a institucí zřízených městem,
(3) havarijní situace – stavy kalamity a ohrožení, záplavy, výluky vody, elektrického proudu,
plynu, aj.,
(4) vyhlášení pátrání po nezvěstných osobách, případně jiné důležité zprávy,
(5) hlášení pro humanitární, charitativní účely či jiné sociální účely,
(6) informace občanských neziskových organizací,
s Integrovaným plánem rozvoje města Kolína.

sdružení

a

spolků

v souladu

Článek III.
Městský rozhlas nezveřejňuje:
(1) informace politických stran, hnutí a politických aktivit,
(2) informace soukromého charakteru určené veřejnosti nebo skupině osob nad rámec
vymezení v čl. II. těchto zásad,
(3) komerční a soukromou inzerci,
(4) informace hanlivé, urážlivé, pomlouvačné a evidentně nepravdivé.
Článek IV.
Vysílání městského rozhlasu je zajišťováno:
(1) Hlášení uvedené v článku II. je vysíláno dle potřeby, zpravidla


v celém okruhu městského rozhlasu v pondělí a středu v 16.00 hodin,



v příměstské části v úterý v 16.00 hodin a sobotu v 9.00 hodin.

(2) Jednotlivá hlášení se neopakují (s výjimkou havarijních situací a stavů nouze).
Článek V.
(1) Agendu hlášení v městském rozhlase zajišťuje:


Městský úřad Kolín – Oddělení marketingu a cestovního ruchu,



v příměstské části pověřená osoba na základě smlouvy uzavřené k tomuto účelu.
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(2) Všechna odvysílaná hlášení musí být zakládána a archivována s datem a časem hlášení
jako registrovaná a tvoří povinnou součást agendy Oddělení marketingu a cestovního
ruchu Městského úřadu Kolín.
(3) Každá audiozáznam vložený nebo vytvořený v systému VOX, musí být označen datem
ve formátu RRRR.MM.DD a doplněn stručným popisem hlášení (př. „2019.01.09_svoz
odpadu.mp3“). Po jeho odvysílání systém VOX automaticky exportuje audiozáznam na
webové stránky města do sekce: http://www.mukolin.cz/cz/o-meste/mestskyrozhlas/#audio, kde bude zpřístupněn veřejnosti.
(4) Přepisy hlášení městského rozhlasu jsou zveřejňovány na webových stránkách města v
sekci „Městský rozhlas“.
(5) Pověřená osoba, která provádí hlášení v příměstské části, je povinna vést evidenci těchto
hlášení s uvedením data, času, označení zadavatele, a stručným popisem odvysílané
relace. Pověřená osoba předá vyplněný a podepsaný evidenční list (viz příloha č. 1) za
uplynulý kalendářní měsíc vždy do 5. dne následujícího kalendářního měsíce
personálnímu oddělení Kanceláře úřadu Městského úřadu Kolín a Oddělení marketingu a
cestovního ruchu Městského úřadu Kolín.
Článek VI.
(1) Všechny návrhy a hlášení musí být předkládány ke schválení k ohlášení v městském
rozhlase v písemné podobě Oddělení marketingu a cestovního ruchu Městského úřadu
Kolín, popř. odpovědné osobě, která zajišťuje hlášení v příměstské části.
Článek VII.
(1) Tyto zásady ruší „Zásady pro využití městského rozhlasu“ schválené Radou města Kolína
dne 01. 10. 2018, usnesení č. 5574/152/RM/2018.
(2) Tyto Zásady byly schváleny na 37. schůzi Rady města Kolína dne 30. 09. 2019,
usnesením č. 1418/37/RM/2019 a jsou účinné ode dne schválení.

……………………………………
Mgr. Michael Kašpar
starosta města Kolína
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Příloha č. 1

datum

čas

zadavatel

popisem odvysílané relace

V Kolíně dne
jméno, příjmení

_____________
_____________

podpis odpovědné osoby

_____________

výkaz
hodiny

