
Statut zpravodaje MČ Praha – Dolní Měcholupy 

 

Článek 1 

Úvodní ustanovení 

Statut upravuje vydávání zpravodaje (dále jen "zpravodaj") zejména z hlediska: 

a) tematického zaměření a obsahové náplně zpravodaje, 

b) přípravy a distribuce jednotlivých vydání zpravodaje. 

 

Článek 2 

Základní ustanovení 

1) Vydavatelem zpravodaje ve smyslu zákona č. 46/2000 Sb. (tiskový zákon) je MČ Dolní 

Měcholupy (dále jen "MČ"). 

2) Zpravodaj je registrován u Ministerstva kultury ČR pod č.e. MK ČR E21639 

3) Za vydání zpravodaje zodpovídá šéfredaktor (článek 6). 

4) Zpravodaj vychází jako občasník, zpravidla jednou čtvrtletně, v případě potřeby lze vydat 

mimořádné zkrácené vydání, a je distribuován bezplatně do všech domácností MČ. 

 

Článek 3 

Tematické zaměření a obsah zpravodaje 

1) MČ vydává zpravodaj za účelem poskytnout obyvatelům informace týkající se činnosti 

zastupitelstva městské části, činnosti úřadu městské části, společenského, hospodářského, 

kulturního a dalšího dění v obci. Ve zpravodaji nejsou zveřejňovány příspěvky týkající se 

činnosti politických stran a hnutí.  

2) Pro naplnění účelu dle odstavce 1 jsou ve zpravodaji zveřejňovány zejména: 

a) informace o činnosti MČ a úřadu Dolních Měcholup (dále jen "úřad MČ"), 

b) příspěvky informující o akcích v Dolních Měcholupech, 

c) informace o činnosti organizací a institucí, jichž je MČ zřizovatelem a zakladatelem, a 

informace o činnosti občanských či zájmových sdružení, 

d) příspěvky fyzických osob týkající se zajímavostí z historie a současného dění ve 

vztahu k MČ, 

e) inzerce. 

3) Příspěvky uveřejněné ve zpravodaji nejsou honorovány. Nevyžádané materiály se 

nevracejí. 

4) Všechny příspěvky musí mít uvedeno jméno autora, který odpovídá za informace 

uvedené v příslušném článku. 



Článek 4 

Inzerce 

1) Inzerce je ve zpravodaji zveřejňována za úplatu. Ceník inzerce předkládá šéfredaktor 

(článek 5) ke schválení zastupitelstvu MČ, včetně systému slev 

2) Za obsah inzerátu odpovídá inzerent ve smyslu obecně platných předpisů. 

 

Článek 5 

Redakční rada zpravodaje 

1) Starosta MČ zřizuje Redakční radu zpravodaje (dále jen "Redakční rada"). 

2) Redakční rada je nejméně tříčlenná. Členy a předsedu Redakční rady jmenuje starosta 

3) Redakční rada: 

a) navrhuje tematický obsah a grafickou úpravu zpravodaje, 

b) projednává stížnosti, podněty a návrhy ve věci obsahu a grafické úpravy zpravodaje, 

c) navrhuje termíny uzávěrek a vydávání zpravodaje, 

d) navrhuje ceník inzerce, který podléhá schválení zastupitelstvem MČ, 

e) navrhuje Pravidla obecního zpravodaje (článek 7), 

f) odpovídá za dodržování tohoto statutu a pravidel obecního zpravodaje.  

4) Redakční rada se schází podle potřeby, nejméně však jedenkrát za čtvrt roku. Zasedání 

rady svolává předseda Redakční rady z vlastního podnětu nebo na základě požadavků 

jednotlivých členů Redakční rady. Zasedání Redakční rady je povinen se zúčastnit 

šéfredaktor (článek 7). Předseda redakční rady a Šéfredaktor se může z důvodu 

operativnosti obrátit na Redakční radu i prostřednictví e-mailu či telefonicky. Reakce 

členů Redakční rady musí být nejpozději do tří dnů, aby bylo možné zpravodaj připravit. 

Pokud neodpoví v této lhůtě minimálně dva členové Redakční rady, rozhodne z důvodu 

zamezení prodlení starosta. O průběhu zasedání Redakční rady se pořizuje zápis. 

 

Článek 6 

Šéfredaktor 

1) Funkci šéfredaktora plní osoba pověřena úřadem MČ. 

2) Šéfredaktor vedle povinností vyplývajících z obecně platných právních předpisů, 

zejména: 

a) odpovídá za odborné a bezchybné zpracování, 

b) odpovídá za včasné předání předlohy zpravodaje do tisku, 

c) odpovídá za konečnou podobu zpravodaje, 

d) účastní se zasedání Redakční rady s hlasem poradním, 

e) vykonává administrativu spojenou s činností Redakční rady. 



Článek 7 

Příprava vydání zpravodaje a pravidla pro uveřejňování příspěvků 

1) Příspěvky jsou přijímány, evidovány a zpravidla zveřejňovány v pořadí v jakém došly.  

O finálním umístění materiálů rozhoduje šéfredaktor. 

2) Vydavatel si vyhrazuje právo zařadit příspěvek do vhodné rubriky a zajistit grafické 

zpracování příspěvků. 

3) Zveřejněny jsou příspěvky, které byly předány do termínu uzávěrky, která je vždy 

zveřejněna v předchozím čísle zpravodaje. Pokud jejich rozsah přesahuje možnosti 

daného vydání, rozhoduje šéfredaktor po dohodě s Redakční radou o jejich zařazení dle 

pravidel tohoto statutu. 

4) Distribuce zpravodaje musí být dokončena nejpozději do pěti dnů od data přijetí výtisků 

na úřad MČ z příslušné tiskárny. 

5) Pravidla týkající se pravidelných rubrik zpravodaje, technických parametrů či 

zveřejňování příspěvků, jsou uvedena v samostatném dokumentu, který navrhuje a 

schvaluje Redakční rada. 

 

Článek 8 

Financování zpravodaje 

1) Náklady na vydávání zpravodaje, zejména náklady na tisk a distribuci zpravodaje, jsou 

hrazeny z prostředků MČ. 

2) Platby za zveřejnění inzerátů ve zpravodaji jsou příjmem MČ. 

 

Článek 9 

Závěrečné ustanovení 

1) Ruší se dosud platný Statut redakční rady schválený Usnesením zastupitelstva č. 17/3 ze 

dne 11. 4. 2016. 

2) Tento statut nabývá účinnosti jeho schválením zastupitelstvem Městské části Praha – 

Dolní Měcholupy dne 12. 11. 2018, Usnesení č. 2/6. 


