Pravidla pro vydávání periodika Městské info Břidličná
Základní ustanovení
1. Vydavatelem periodika Městského infa Břidličná (dále jen „Periodikum“) je město
Břidličná (dále jen „Město“).
2. Změny Statutu periodika (dále jen Statut periodika) navrhuje mediální výbor ve
složení: vedoucí HSO, tajemnice, pracovnice knihovny (dále jen „Výbor“) a předkládá
ho ke schválení Radě města Břidličná (dále jen „Rada").
3. Periodikum je registrováno u Ministerstva kultury ČR pod evidenčním číslem MK ČR E
21437.
4. Periodikum vychází nejméně 6x ročně a je distribuováno bezplatně do obchodů a
vestibulu městského úřadu v Břidličné.
Tematické zaměření a obsah periodika
Město vydává Periodikum s cílem poskytnout obyvatelům objektivní a vyvážené informace
týkající se společenského, kulturního, sportovního a dalšího dění v Břidličné a dále
poskytnout informace o činnosti Města a městského úřadu. Vydavatel též poskytuje
přiměřený, jasně vyhrazený, prostor pro prezentaci názorů členů ZM. Prostor je dán také
názorům občanů.
Ostatní
1. Periodikum vychází v nákladu minimálně 500 kusů vždy podle schváleného
harmonogramu uzávěrky, tisku a distribuce. Poté následuje jeho roznos. Náklad je
distribuován přímo Městem.
2. Formát Periodika je A4.
3. Počet stran Periodika je zpravidla 8. Zvýšení počtu stran může ve výjimečných
případech (např. důležitá sdělení městského úřadu, předvolební informace apod.)
povolit starosta města.
4. Minimálně první a poslední strana Periodika je barevná. Ostatní strany jsou, tištěny
černobíle.
5. Distribuce probíhá zdarma do obchodů a vestibulu městského úřadu v Břidličné.
Distribuci Periodika zajišťuje zaměstnanec města. K volnému stažení je ve formátu
pdf na stránkách města: www.mu-bridlicna.cz a městské knihovny www.knihovnabridlicna.cz.
6. Kontakty na redakci Periodika jsou:
 adresa: Město Břidličná, Nábřežní 452, 793 51 Břidličná
 umístění redakce v Městské knihovně Břidličná, Školní 178, 79351 Břidličná
 telefon: +420 733 337 883



email: info.bridlicna@seznam.cz
Inzerce

1. Inzerce v Periodiku je bezplatná.
2. Bezplatná řádková inzerce je možná v případě nabídky zaměstnání. Maximální možný
rozsah bezplatné řádkové inzerce je 200 znaků včetně mezer.
3. V jednom vydání před konáním komunálních voleb dostanou všechny kandidující
volební strany rovnocenný bezplatný prostor k využití. Rozsah neplacené inzerce a
datum vydání stanovuje Výbor.
4. Bezplatnou inzerci lze objednat, telefonicky, e-mailem, klasickou poštou nebo osobně
v knihovně.
5. Vždy je nutné uvést kontakt na objednavatele pro případné upřesnění některých
nejasností.
6. Inzeráty nebudou umísťovány na první, druhou a třetí stranu Periodika.
7. Dohoda o umístění inzerátu v konkrétní části Periodika je možná pouze v případě
dlouhodobé celoroční inzerce.
8. Do Periodika nesmějí být vkládány letáky či podobná sdělení inzertního ani jiného
charakteru.
9. Graficky upravené plakáty, letáčky a jiné materiály jsou považovány za placenou
inzerci. Pozvánky a letáčky, které zvou na akce pořádané městem, jeho
příspěvkovými organizacemi, či pozvánky a letáčky, které zvou na akce, které Město
finančně podpořilo, budou zveřejněny zdarma. Možnost zveřejnit pozvánku na akci
zdarma mají i spolky a organizace, které byly v posledních 12 měsících podpořeny z
rozpočtu města.
10. Inzerát, jehož obsah by byl v rozporu se zákony České republiky a obecnou slušností,
nebude otištěn.
11. Za obsah inzerátu odpovídá inzerent ve smyslu obecně právních předpisů.
12. V případě neotištění inzerátu nebude vydavatel hradit možný ušlý zisk.
Financování Periodika
Náklady na vydávání Periodika, zejména náklady na tisk, sazbu, distribuci Periodika, jsou
hrazeny z prostředků Města.
Závěrečná ustanovení
1. Statut periodika nabývá účinnosti dne: 01.03.2018.
2. Statut periodika byl schválen RM dne 28.02.2018 usnesením č.49/3.

Miroslav Kladníček v.r.
starosta města Břidličná

