STATUT Letovického zpravodaje
Článek 1 – úvodní ustanovení
1. Statut Letovického zpravodaje upravuje zásady vydávání uvedeného periodika (dále jen LZ) zejména
z hlediska:
a) tematického zaměření a obsahové náplně,
b) přípravy a distribuce jednotlivých vydání.
2. Statut Letovického zpravodaje podléhá schválení Radou města Letovice a je závazný pro
pověřeného vydavatele.

Článek 2 – základní ustanovení
1. Letovický zpravodaj (LZ), je apolitický informační měsíčník města vydávaný Městským kulturním
střediskem Letovice, příspěvková organizace, ul. Nová 71/1, 679 61 Letovice (dále jen vydavatel) se
souhlasem Rady města Letovice (dle čl. VI. Zřizovací listiny MKS Letovice ze dne 11. 9. 2015) na
základě živnostenského oprávnění.
2. Letovický zpravodaj je registrován u Ministerstva kultury ČR pod číslem E 11433.
3. Vydávání LZ řídí redakční rada (čl. 5).
4. Distribuci LZ zajišťuje MKS Letovice prostřednictvím předem sjednaných prodejních míst (město
Letovice) a osadních výborů (místní části města Letovice)
5. LZ je distribuován i v elektronické podobě regionálním deníkům, případně právním subjektům
(firmy, školy, veřejná správa) dle zájmu.
6. LZ vychází jednou měsíčně, každý výtisk je prodejný.
7. LZ se řídí platnými právními předpisy České republiky, zejména zákonem č. 46/2000 Sb., o právech a
povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon).
8. V tiráži Letovického zpravodaje jsou uvedeny tyto povinné údaje (dle tiskového zákona):
- Název periodického tisku – Letovický zpravodaj, periodický tisk územního samosprávného celku
- Periodicita jeho vydávání – měsíčně
- Místo vydávání – Letovice
- Číslo a den vydání
- Evidenční číslo přidělené MK ČR – E 11433
- Název, sídlo a identifikační číslo vydavatele – Městské kulturní středisko Letovice, příspěvková
organizace, ul. Nová 71/1, 679 61 Letovice

Článek 3 – Tematické zaměření a obsah zpravodaje
1. Vydavatel vydává LZ za účelem poskytnout občanům města a místních částí informace týkající se
veřejně společenského, hospodářského, kulturního a dalšího dění ve městě a okolí.
2. Pro naplnění účelu dle odstavce 1. jsou v LZ zveřejňovány zejména:
a) informace, zprávy a oznámení místní správy a úřadu města, jako prioritní informace,
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3.
a)
b)
c)
4.
5.
6.

b) informace a zprávy členů rady, zastupitelstva města týkající se aktuálních problémů města,
c) sdělení a informace o společenském dění ve městě,
d) zprávy a názory občanů týkající se dění ve městě a místních částech, (dále jen obecně
„příspěvky“).
Příspěvky jsou v LZ zveřejňovány formou:
pravidelných rubrik,
samostatných článků, případně doplněných fotodokumentací,
inzerce (čl. 4).
Příspěvky uveřejněné v LZ nejsou honorovány. Nevyžádané materiály se nevracejí.
Příspěvky mohou být redakčně kráceny a upravovány. Toto je uvedeno pod konkrétním
příspěvkem. Autor příspěvku o tom bude vyrozuměn.
Vydavatel si vyhrazuje příspěvek do vydání nezařadit v případě, že plánovaný rozsah vydání (36 s.)
je již zaplněn. V tomto případě bude plné znění příspěvku zveřejněno v následujícím čísle tištěné
podoby LZ. Autor příspěvku bude o tom vyrozuměn.

Článek 4 – Inzerce
1. Inzerce v LZ je zveřejňována za úplatu dle stanoveného ceníku (příloha 1).
2. Za obsah inzerátu odpovídá inzerent ve smyslu obecně platných předpisů (zákon č. 46/2000 Sb.
tiskový zákon).
3. Vydavatel neodpovídá za pravdivost údajů obsažených v reklamě a v inzerci uveřejněné v LZ,
nejedná-li se o reklamu či inzerci samotného vydavatele.

Článek 5 – Redakční rada Letovického zpravodaje
1. Jmenuje ji a odvolává ředitel Městského kulturního střediska Letovice, jenž je současně
šéfredaktorem periodika.
2. Rada města Letovice zváží jmenování a případně jmenuje svého zástupce do redakční rady.
3. Je nezávislým orgánem a její členové společně rozhodují o tvorbě a složení jednotlivých čísel ve
smyslu výše uvedeného obecného ustanovení a v souladu se základní zásadou demokracie:
„rozhodování většiny při respektování a ochraně názoru menšiny“ (Ústava ČR).
4. Členové redakční rady se ve své činnosti řídí danými právními předpisy České republiky.
5. Doporučený počet členů redakční rady je maximálně 9 (devět) vzhledem k počtu pravidelných
rubrik, s ohledem na zajištění jejich obsahu.
6. Není přípustná jakákoliv cenzura ze strany vydavatele (tedy i redakční rady) ani odjinud, odpovídajíli příspěvky právním předpisům ČR a obecnému ustanovení, stejně jako zásadám kultivované
komunikace v mezích zásad slušného jednání. Je dán prostor všem názorům a příspěvkům
dopisovatelů. Výjimku tvoří příspěvky propagující fašismus, rasovou nesnášenlivost a xenofobii,
násilí či příspěvky neslučující se se zásadami slušné komunikace a chování.
7. Proti rozhodnutí redakční rady není odvolání.
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8. Uveřejněné názory nemusí být totožné s názory redakční rady a vydavatele, za obsah periodika
odpovídá vydavatel, za pravdivost údajů odpovídá autor příspěvku, jenž je podepsán celým jménem
pod příspěvkem (bez akademických titulů).
9. Přednost ve zveřejňování mají informace, zprávy a oznámení MěÚ Letovice.
10. Členství v redakční radě je čestná funkce; dobrovolná.
11. Na každém jednání redakční rady je prezenční listina o účasti členů.
12. Personální složení redakční rady je jmenovitě uvedeno v tiráži každého čísla Letovického
zpravodaje.

Schválila Rada Města Letovice na 34. schůzi dne 2. 2. 2016, č. 2016-RM-34-3:

Mgr. Jana Trubáková
ředitelka Městského kulturního střediska Letovice
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