Statut
Redakční rady Novorolského zpravodaje

Článek 1
Základní ustanovení
1. Novorolský zpravodaj (dále jen NZ) je informační listovka vydávaná městem Nová
Role.
2. Zpravodaj je registrován u Ministerstva kultury ČR. Číslo registrace je uvedeno v tiráži.
3. Vydávání NZ se řídí tiskovým zákonem 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při
vydávání periodického tisku.
4. NZ je vydáván jednou za dva měsíce.
5. NZ je distribuován bezplatně v tištěné podobě a dále je v elektronické podobě zveřejněn
na webových stránkách města Nová Role www.novarole.cz .
6. Jednotlivá vydání NZ sestavuje tajemnice pro Redakční radu NZ ve spolupráci s
redakční radou.

Článek 2
Tematické zaměření a obsahová náplň
1. Město Nová Role vydává NZ za účelem poskytnout občanům širší a podrobnější
informace týkající se společenského, hospodářského, kulturního a dalšího dění v obci.
2. V NZ jsou zveřejňovány zejména:
a) informace o činnosti Městského úřadu Nová Role;
b) sdělení a informace o dění v obci, společenských, sportovních a kulturních akcích;
c) informace organizací zřizovaných městem Nová Role;
d) informace spolků působících v Nové Roli a jejím okolí;
e) názory členů zastupitelstva na aktuální problémy v Nové Roli;
f) příspěvky a názory občanů týkající se dění v Nové Roli.
3. Do NZ má právo v přiměřené míře přispívat každý občan, instituce a organizace
působící ve městě Nová Role a okolí.
4. Příspěvky a fotografie v NZ nejsou honorovány. Nevyžádané materiály se nevracejí.

Článek 3
Podmínky pro uveřejňování příspěvků
1. Příspěvky do NZ se předávají elektronicky na email mariengoova@novarole.cz.
2. Každý příspěvek do NZ by měl být srozumitelný, seriózní a aktuální k datu daného
výtisku. Příspěvek nesmí obsahovat vulgarity, urážky a ponižování.
3. V NZ nebudou zveřejňovány příspěvky diskriminující občany z důvodu rasy nebo
etnického původu, pohlaví, sexuální orientace, věku, zdravotního postižení, náboženství
či víry.
4. Redakční rada je oprávněna nezveřejnit takové příspěvky, které by prokazatelně
poškozovaly jméno města Nová Role, popíraly by demokratické hodnoty či by uváděly
zjevně nepravdivé informace a skutečnosti o konkrétních osobách nebo organizacích.

5. Každé vydání NZ má svou oficiální uzávěrku, která je uvedena v tiráži NZ. Při
nedodržení termínu uzávěrky nemusí být příspěvek v daném vydání zveřejněn.
6. Uveřejněné příspěvky budou zpravidla uvedeny se jménem autora, který odpovídá za
kvalitu příspěvku i obsažených informací. Ve výjimečných případech lze připustit i
příspěvek bez podpisu, oprávněnost příspěvku posoudí RR. Výjimku tvoří pozvánky a
plakáty.
7. O zveřejnění fotografií k příspěvkům rozhoduje redakční rada.
8. Redakční rada si vyhrazuje právo krátit příspěvky a provádět stylisticko-gramatickou
úpravu příspěvků. Zásadní změny příspěvků jsou provedeny pouze s písemným
souhlasem autora příspěvku.
9. V případě, že rozsah dodaných příspěvků přesahuje možnosti vydání, redakční rada
provede výběr příspěvků ke zveřejnění.
10. O nezveřejnění příspěvku rozhoduje redakční rada, která o tomto informuje autora
příspěvku.
11. Autor příspěvku může být vyzván k úpravě svého příspěvku tak, aby splňoval veškerá
pravidla pro uveřejnění, pokud je porušuje; v tomto případě však nemůže být zaručeno
zveřejnění příspěvku v daném vydání NZ.
12. Občané mohou zveřejňovat bezplatně svá nekomerční sdělení ve společenské rubrice
(blahopřání, poděkování, vzpomínka apod.).
13. Inzerce zveřejňovány nebudou.

Článek 4
Redakční rada a její působnost
1. Redakční rada NZ je orgán, jehož činnost je dobrovolná.
2. Redakční rada se skládá minimálně ze 3 členů, jejich počet určuje rada města.
3. Redakční rada je zřízena jako komise rady města, která jmenuje předsedu redakční rady
a členy redakční rady.
4. Členství v redakční radě zaniká odvoláním radou města nebo vzdáním se členství
písemně radě města.
5. Redakční rada je ve své práci odpovědna radě města.
6. K zachování nezávislosti redakční rady jsou její členové navrhování zejména z řad
veřejnosti, případně z členů zastupitelstva.
7. Členové redakční rady mohou být za svoji práci odměňováni na základě rozhodnutí rady
města, která zohlední jejich účast na zasedáních redakční rady a jejich průběžnou práci.
8. Redakční rada pracuje především formou elektronické komunikace a pravidelně se
schází zpravidla do 3 dnů po uzávěrce konkrétního vydání v navzájem potvrzených
termínech.
9. Zasedání redakční rady je neveřejné. O účasti hostů rozhodne redakční rada hlasováním.
Ze zasedání redakční rady je zpravidla pořizován zápis tajemnicí RR NZ.
10. Redakční rada je usnášeníschopná, je-li přítomná nadpoloviční většina všech členů.
Usnesení redakční rady je přijato, je-li pro něj nadpoloviční většina všech členů. V
případě nepřítomnosti některého ze členů RR se u závažných témat oslovují tito
korespondenční formou.
11. Členové redakční rady spolu s tajemnicí pro RR NZ plní zejména tyto úkoly:
a) stanovují termíny uzávěrek a vydání NZ;

b) shromažďují příspěvky, propagují NZ a podílejí se na získávání nových přispěvatelů;
c) doporučují grafikovi realizaci konkrétních opatření ke zvýšení kvality NZ;
d) členové redakční rady neposuzují pravdivost předkládaných alternativních sdělení
(pokud nejde o situaci, kdy by zveřejněním došlo k zásahu do osobnostních práv, za
který je vydavatel odpovědný dle tiskového, občanského nebo trestního zákona),
naopak přispívají k tomu, aby se pravdivost pro čtenáře ukázala až ve střetu argumentů
a názorů;
e) dohlížejí na dodržování podmínek pro zveřejňování příspěvků uvedených v článku 3,
posuzují sporné příspěvky;
f) projednávají připomínky a návrhy čtenářů a navrhují příslušná opatření;
g) po elektronickém předložení zpracovaného výtisku NZ se vyjadřují k úpravě,
provádějí korekturu textu;

Článek 5
Závěrečná ustanovení
1. Záležitosti neřešené Statutem RR se řídí obecně právními předpisy, zejména zákonem
č. 46/2000, Sb., tiskovým zákonem, ve znění pozdějších předpisů.
2. Tento Statut RR je zveřejněn na webových stránkách města Nová Role.
3. Tento Statut RR byl schválen usnesením Rady města Nová Role č. 46/07-1) ze dne
24. 8. 2020.
4. Tento Statut RR nabývá účinnosti dne 25. 8. 2020.

…………………………………………
Jitka Pokorná, v. r.
starostka

………………………..…………………
PaedDr. Miluše Dušková, v. r.
předseda redakční rady

