Pravidla pro vysílání městského rozhlasu v Kopřivnici
Rada města Kopřivnice vydává v souladu se svou působností a pravomocí podle § 102 odst.3
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, tato pravidla.
Článek I.
Předmět pravidel
Tato pravidla stanovují postup pro vysílání městského rozhlasu na území města Kopřivnice (dále
jen „Pravidla“) včetně základního obsahového vymezení.
Článek II.
Oprávněné osoby
1. Zprávy v městském rozhlase je možno vysílat na základě požadavků jednotlivých vedoucích
odborů Městského úřadu Kopřivnice v rámci jejich působností nebo členů porady vedení.
2. O zařazení do celoměstského vysílání (dále jen „centrální vysílání“) rozhoduje vedoucí
odboru, který podle organizačního řádu městského úřadu zabezpečuje vysílání městského
rozhlasu, nebo starosta města .
3. Vysílání v městských částech Vlčovice, Lubina a Mniší (dále také jen „místní vysílání“)
metodicky řídí oprávněné osoby dle článku 2, bodu 2. nebo příslušný předseda místní komise.
Článek III.
Obsahové vymezení vysílání
1. V rámci centrálního vysílání je možno vysílat:
a) oznámení poruch, havárií, krizových stavů a hrozícího nebezpečí pro občany,
b) oznámení shromáždění dle ustanovení § 6 odst. 1 zák. č. 84/1990 Sb., o právu
shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů, nebo jiná oznámení na základě obecně
závazných předpisů,
c) pozvánky na nekomerční akce pořádané organizacemi a společnostmi, jejichž zřizovatelem
nebo zakladatelem je město Kopřivnice nebo na jejichž organizaci se město podílí,
d) pozvánky na akce charitativního charakteru.
2. V rámci místního vysílání lze vysílat rovněž:
a) informace obsahující pozvánky na kulturní, sportovní a společenské akce
b) informace komerčního charakteru (oznámení o prodeji apod.).
Článek IV.
Stanovení výše poplatku
Pro místní vysílání se stanovuje poplatek: ve výši 120,- Kč za jednu zprávu komerčního
charakteru v rozsahu max. 30 slov,

Článek V.
Vysílací doba
1. Zahájení vysílacího času je stanoveno v pondělí a ve středu ve 14.55 hodin. Ve výjimečných
případech je možné vysílat i mimo tento čas, pokud tak rozhodne oprávněná osoba.
2. Místní vysílání lze realizovat rovněž s přihlédnutím na potřeby obyvatel příslušné městské části.
Článek VI.
Ostatní ustanovení
1. Obsah zpráv určených k centrálnímu vysílání je zároveň zveřejňován prostřednictvím vysílání
kabelové televize a prostřednictvím internetových stránek města Kopřivnice.
2. Kabelová televize Kopřivnice, s. .r. o. obdrží nejméně 60 minut před vysíláním městského
rozhlasu obsah a je oprávněna nepřenášet v síti kabelové televize vysílání městského rozhlasu,
pokud obsah neodpovídá platným právním předpisům, podle kterých je místní televizní vysílání
prováděno.
2. Za obsahovou správnost vysílání odpovídají oprávněné osoby. Za technickou kvalitu
rozhlasového zařízení a přenosu zvuku odpovídá odbor správy majetku města a investic. Za
fyzické vyhlášení z centrálního rozhlasu a příjem poplatků za komerční hlášení realizovaná do
místních částí z hlasatelny Městského úřadu v Kopřivnici odpovídá odbor informatiky a vnitřní
správy a za místní vysílání odpovídají hlasatelé, s nimiž byla uzavřena dohoda o provedení práce.
Za předání zjednodušeného daňového dokladu a vyúčtování zodpovídá odbor financí.
3. Tato Pravidla byla schválena usnesením Rady města Kopřivnice č. 561 dne 24. 4. 2007.
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