Vnitřní směrnice č. 1/2009

Pravidla pro užívání městského rozhlasu
a přenosné ozvučovací techniky
I.
Základní ustanovení
Město Velké Meziříčí vydává Pravidla pro užívání městského rozhlasu a přenosné
ozvučovací techniky jako vnitřní směrnici upravující přístupová a vysílací práva a
povinnosti pro potřeby vysílání Městského úřadu ve Velkém Meziříčí a pro nekomerční
vysílání městským rozhlasem. Pravidla se nevztahují na rozhlasy v místních částech
města.

II.
Vysílací stanoviště
Vysílacím stanovištěm městského rozhlasu je budova Městského úřadu ve Velkém
Meziříčí, u přenosné ozvučovací techniky je to celé území města Velké Meziříčí a jeho
místních částí.

III.
Přístupová práva k městskému rozhlasu
1. Městský rozhlas smí používat starosta, místostarosta, tajemník MěÚ a pracovníci
MěÚ pověření tajemníkem, v případě potřeby člen krizového štábu.

IV.
Provozní doba
1. Městský rozhlas bude poskytovat hlášení ve stanovených dnech a časech:
- Pracovní dny: pondělí – pátek v 10:05 a v 14:35
- Mimo pracovní dny: výjimečně v sobotu v 13:05
2. V případě nenadálých situací a pro potřeby orgánů krizového řízení může být
vysíláno i mimo dobu uvedenou v odst. 1.
3. Dvakrát ročně, zpravidla na jaře a na podzim, musí být provedena zkouška celého
systému. Ke zkoušce se použije reprodukovaná hudba.

V.
Předmět vysílání
1. Městským rozhlasem jsou vysílány tyto zprávy:
- zprávy orgánů krizového řízení
- zprávy městského úřadu
- zprávy organizací zřizovaných městem

zprávy neziskových a charitativních organizací
zprávy o sportovních akcích probíhajících ve Velkém Meziříčí a v jeho místních
částech.
- zprávy o přerušení dodávek vody a energií
2. Příspěvky navržené k odvysílání městským rozhlasem podávají žadatelé
pověřenému pracovníkovi správního odboru (dále jen pověřený pracovník)
v písemné podobě s uvedením svého kontaktu, data a počtu vysílání. Pověřený
pracovník posoudí vhodnost a rozsah příspěvku a příspěvek odvysílá příp.
neodvysílá.
3. Počet hlášení je omezen na čtyři hlášení vztahující se k jedné akci či události.
4. Ustanovení odst. 2. a 3. se nevztahuje na vysílání zpráv v nenadálých a naléhavých
situacích, v případě ohrožení obyvatel a pro potřeby orgánů krizového řízení. Ty
odvysílá bezodkladně a v počtu dle potřeby pověřený pracovník, příp. člen
krizového štábu.
-

VI.
Přenosná ozvučovací technika
Přenosná ozvučovací technika je požívána pouze v mimořádných situacích. Užívat ji
může pověřený pracovník a strážníci městské policie.

VII.
Závěrečná ustanovení
1. Nevysílají se zprávy s pobuřujícím, rasistickým a nevhodným textem. Dále se
nevysílají soukromé zprávy a sdělení, gratulace a poděkování a zprávy obsahující
osobní údaje.
2. V jedné relaci (relace = hlášení v příslušné hodině) se zpráva jednou opakuje
3. Evidenci vysílaných zpráv včetně písemných žádostí vede pověřený pracovník.
4. Veškeré zprávy vysílané městským rozhlasem dle této směrnice nepodléhají
zpoplatnění
5. Tato směrnice nabývá účinnosti dnem schválení.
6. Tato směrnice byla schválena radou města Velké Meziříčí dne 28.1.2009 usnesením
č. 987/2008.

ing. František Bradáč
starosta

