
Statut Letovického zpravodaje  

 

Článek 1 

Úvodní ustanovení 

1. Zásady upravují vydávání periodika Letovický zpravodaj (dále jen zpravodaj) zejména  

z hlediska: 

a) tematického zaměření a obsahové náplně, 

b) přípravy a distribuce jednotlivých vydání. 

 

Článek 2 

Základní ustanovení 

1. Vydavatelem zpravodaje je Městské kulturní středisko Letovice, příspěvková organizace 

(dále jen MKS).  

2. Zpravodaj je registrován u Ministerstva kultury jako periodický tisk územního 

samosprávného celku (evidenční číslo MK ČR E 11433). 

3. Vydávání a výrobu zpravodaje zajišťují šéfredaktor společně s redakční radou. 

4. Distribuci zpravodaje zajišťuje Česká pošta.  

5. Zpravodaj vychází 12x ročně, zpravidla na počátku měsíce. Je ve formátu A4, maximální 

počet stran je obvykle 16. 

6. Zpravodaj je dále v elektronické podobě zveřejňován na webových stránkách MKS: 

https://www.mks-letovice.cz/mks/letovicky-zpravodaj/ 

 

Článek 3 

Tematické zaměření a obsah zpravodaje 

1. MKS vydává zpravodaj, aby poskytlo obyvatelům Letovic jednak objektivní informace 

týkající se činnosti městského úřadu a jednak zprávy týkající se společenského, kulturního, 

sportovního a dalšího dění v obci. 

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

a) informace o činnosti městského úřadu, 

b) sdělení a informace z dění v obci, 

c) názory členů zastupitelstva na řešení aktuálních problémů v obci, 

d) informace organizací a institucí, 

e) názory občanů (dále jen „příspěvky“). 

https://www.mks-letovice.cz/mks/letovicky-zpravodaj/


3. Články uveřejněné ve zpravodaji nejsou honorovány. Nevyžádané materiály a fotografie se 

nevracejí.  

 

Článek 4 

Zveřejňování příspěvků 

1. Nevyžádané příspěvky mohou být v rozsahu maximálně 3 000 znaků (včetně mezer) nebo 

2000 znaků plus fotografie.  

2. Redaktor si vyhrazuje právo příspěvky krátit a upravovat při zachování obsahu sdělení. V 

takovém případě bude přispěvatel o těchto změnách vyrozuměn a pod článkem bude uvedena 

poznámka "redakčně kráceno". 

3. Na zveřejnění zaslaného příspěvku autorovi nevzniká právní nárok. 

4. Na všechny zveřejněné příspěvky platí: 

Pokud dojde do redakce článek, který se kriticky vyjadřuje k činnosti úřadu, zastupitelstva (ať 

již jeho koaliční, tak opoziční části) či místních spolků, sdružení a jiných organizací, pak 

redakce nejméně s pětidenním předstihem před konáním redakční rady e-mailem informuje 

dotčenou stranu o obsahu článku tak, aby její zástupci mohli do dne konání redakční rady 

poskytnout redakci svoje vyjádření, které vyjde společně s příspěvkem.  

a) Každý příspěvek obsahující tvrzení, které se dotýká cti, důstojnosti nebo soukromí určité 

fyzické osoby anebo dobré pověsti určité právnické osoby, je MKS povinno poskytnout této 

osobě k vyjádření. Pokud dotčená osoba odmítne možnost vyjádření, vyjde příspěvek  

v nejbližším vydání zpravodaje bez jeho reakce. Pokud dotčená osoba možnost vyjádření 

neodmítne, ale zároveň do data uzávěrky dalšího čísla vyjádření k příspěvku neposkytne, vyjde 

toto vyjádření v nejbližším čísle zpravodaje.   

b) Vyjádření se musí omezit pouze na tvrzení, kterým se původní tvrzení uvádí na pravou míru 

nebo kterým se neúplné či jinak pravdu zkreslující tvrzení doplňuje nebo zpřesňuje. Vyjádření 

musí být přiměřené rozsahu konfrontujícího sdělení. 

c) Redaktor si vyhrazuje právo uveřejnit příspěvek a vyjádření k němu pouze jednou,  

v jednom vydání zpravodaje (bez dalších reakcí). 

6. Ve zpravodaji nejsou zveřejňovány příspěvky: 

a) diskriminující občany z důvodu rasy nebo etnického původu, pohlaví, sexuální orientace, 

věku, zdravotního postižení, náboženství či víry, 

b) týkající se soukromých či osobních sporů občanů či skupin občanů, které nesouvisí  

s obecní tématikou,   

c) bez identifikačních znaků pisatele (anonymy). 



Ve sporných případech bude platit rozhodnutí redakční rady, a to podle výsledku hlasování,  

o kterém bude pořízen písemný záznam. Proti takovémuto rozhodnutí redakční rady není 

odvolání. 

7. Veškeré příspěvky budou dodávány e-mailem na adresu zpravodaj@mks-letovice.cz 

nejpozději do stanoveného termínu redakční uzávěrky. Na později dodané příspěvky nebude 

brán zřetel. Termíny uzávěrek jsou zveřejňovány na webu: https://www.mks-

letovice.cz/mks/letovicky-zpravodaj/ 

 

Článek 5 

Inzerce 

1. Inzerce je ve zpravodaji zveřejňována zpravidla za úplatu. 

2. Ceník inzerce je uveden na webu: 

https://www.mks-letovice.cz/mks/letovicky-zpravodaj/ 

3. Za obsah inzerátu odpovídá inzerent. 

 

Článek 6 

Financování zpravodaje 

1. Náklady na vydávání zpravodaje jsou hrazeny z prostředků MKS. 

2. Platby za zveřejnění inzerátů ve zpravodaji jsou příjmem MKS. 

 

Článek 7 

Závěrečná ustanovení 

1. Tyto zásady jsou v listinné podobě uloženy u šéfredaktora redakční rady a v elektronické 

podobě jsou zveřejněny na webu: 

https://www.mks-letovice.cz/mks/letovicky-zpravodaj/ 

 

 

Zpracoval: Mgr. Tomáš Pléha 

 

V Letovicích dne 9. března 2020 

 

 

Schváleno Radou města Letovice dne 18. března 2020 
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