MĚSTO VELKÉ MEZIŘÍČÍ

TECHNICKÉ PODMÍNKY
PRO VYDÁVÁNÍ VELKOMEZIŘÍČSKA

Rada města Velké Meziříčí se na své schůzi dne 30. října 2019 usnesla vydat v souladu
s ustanovením §102 odst. 3 zákona č. 128/2000Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, tyto technické podmínky pro vydávání zpravodaje Velkomeziříčsko:
Čl. 1
Úvodní ustanovení
Zpravodaj Velkomeziříčísko vychází jednou měsíčně v tištěné podobě ve formátu A4 (zpravidla
první středu v měsíci) v nákladu 5 500 výtisků a je distribuován zdarma do všech domácností
města Velké Meziříčí a místních částí Hrbov, Svařenov, Lhotky, Kúsky, Dolní Radslavice,
Mostiště a Olší na Oslavou.
Na webových stránkách www.velkomeziricsko.cz je umístěna elektronická forma zpravodaje
s denní aktualizací včetně týdenního elektronického newsletteru.
Čl. 2
Uzávěrka
Příspěvky externích autorů jsou přijímány do dne uzávěrky aktuální pro daný měsíc do
12:00 hod. Termín uzávěrky pro daný měsíc je vždy zveřejněn v tiráži předchozího
zpravodaje a na webu Velkomeziříčska. Při nedodržení termínu uzávěrky nemusí být příspěvek
zveřejněn.
Čl. 3
Kritéria příspěvků
Příspěvky zasílané do zpravodaje musí splňovat následující kritéria:
a) Příspěvky, náměty a názory jsou předávány v elektronické podobě na e-mailové adrese
velkomeziricsko@velkemezirici.cz, v textovém formátu .doc, .docx, .pdf nebo .txt,
v ojedinělých případech lze dodat příspěvek v písemné podobě.
b) Obrázky, loga či fotografie musí mít podobu samostatného obrazového souboru ve formátu
.jpg, .gif, .jpeg, plakáty a pozvánky je možné dodat v pdf formátu.
c) Fotografie musí mít odpovídající tiskovou kvalitu (min. 1:1, 300 DPI), velikost souboru by
měla být zpravidla alespoň cca 1 MB.
d) Rozsah a velikost příspěvku je stanoven v maximálním rozsahu 1 stránky word formátu A4,
velikost písma 12 a řádkování 1,5. Redakce může příspěvky krátit a upravit při zachování
obsahu sdělení.
e) Neuveřejňují se příspěvky, jejichž uveřejněním by byla porušena zákonem chráněná práva
třetích osob nebo dobré mravy, zejména příspěvky diskriminující osoby z důvodu rasy,
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etnického původu, pohlaví, sexuální orientace, věku, zdravotního postižení, náboženství či
víry nebo politické příslušnosti.
f) Neuveřejňují se vulgární nebo nepřiměřeně urážlivé jmenovité útoky.
g) Příspěvky se uveřejňují s uvedením autorství, v případě redakčních zkratek se v tiráži uvádí
jejich nositelé jmenovitě. Anonymní příspěvky se neuveřejňují.
Čl. 4
Inzerce a reklama
1) Inzerce a reklama jsou vždy viditelně odděleny od ostatního obsahu zpravodaje a musí být
zřetelně a výslovně označeny.
2) Ceník a technické podmínky inzerce schvaluje rada města Velké Meziříčí samostatným
usnesením, jsou uveřejněny na webovém portálu www.velkomeziricsko.cz a k nahlédnutí v
redakci.
Čl. 5
Závěrečná ustanovení
1) Tyto technické podmínky pro vydávání zpravodaje Velkomeziříčsko nabývají účinnosti dne
1. 11. 2019.
2) Změny, doplnění nebo vydání nových technických podmínek pro vydávání zpravodaje
Velkomeziříčsko schvaluje rada města.
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