OBECNÍ ÚŘAD CHLUMČANY
Družstevní 332, 334 42 Chlumčany

VNITŘNÍ SMĚRNICE Č. 4/2021,
SMĚRNICE PRO VYDÁVÁNÍ CHLUMČANSKÉHO
OBČASNÍKU
1.

Základní ustanovení

1.1. Chlumčanský občasník vydává obec Chlumčany.
1.2. Náklady spojené s vydáváním občasníku nese obec Chlumčany.
1.3. Chlumčanský občasník je vydáván 4x ročně v rozsahu cca 20-30 stran. Vydává se
v měsících: březen, červen, září, prosinec.
1.4. Výsledný obsah Chlumčanského občasníku určuje Redakční rada.
2.

Uzávěrka vydání

2.1. Termín uzávěrky každého vydání je do 25. dne předchozího měsíce, v němž má
občasník vyjít.
2.2. Příspěvky se zasílají na e-mailovou adresu: obcasnik@obec-chlumcany.cz
2.3. Příspěvky doručené po tomto datu budou automaticky zařazeny do dalšího vydání.
Výjimky schvaluje Redakční rada.
3.

Rozsah a obsah příspěvků

3.1. Velikost příspěvků na stránce pro možnost umístění reklam je rozdělena na devítiny a
podle velikosti se počítá i cena:
1/9 strany A4 – 300,-Kč
¼ strany A4 – 500,-Kč
½ strany A4 – 700,-Kč
1 strana A4 – 1000,-Kč
1 strana A3 – 1700,-Kč
3.2. Vydávání Chlumčanského občasníku se řídí tiskovým zákonem. Chlumčanský
občasník nezveřejňuje příspěvky vulgární, hanlivé, zesměšňujících a zasahující do
zákonem chráněných osobních údajů.
3.3. Za obsah příspěvku zodpovídá přispěvatel.
3.4. Anonymní příspěvky redakce nezveřejňuje.
3.5. Příspěvky se zasílají v textovém dokumentu Word. Fotografie se zasílají ve formátu
JPEG (nesmí být vloženy do textu).
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4. Společná a závěrečná usnesení
4.1. V Chlumčanském občasníku je možné zveřejňovat inzeráty a reklamy, zpoplatněné
dle odst. 3.1.
4.2. Osvobozeny od těchto poplatků jsou spolky se sídlem v obci Chlumčany a Hradčany,
příspěvkové organizace obce Chlumčany.
4.3. Vydavatel má právo odmítnout zveřejnění inzerátu, který svým obsahem odporuje
zákonu č. 46/2000 Sb. o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o
změně některých dalších zákonů (tiskový zákon).
4.4. Tato Směrnice nabývá platnosti a účinnosti dnem 13.01.2021.

DOLOŽKA

dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
Tento dodatek byl schválen usnesením
Rady obce Chlumčany
Číslo usnesení: 16.52/2021
Přijaté dne:
13.01.2021

Mgr. Vladimíra Štejrová
starostka obce
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