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Článek 1 

Úvodní ustanovení 

(1) Součástí varovného a informačního systému obyvatelstva (VISO), který slouží k 

současnému zvukovému vyrozumění obyvatelstva dané lokality, je městský rozhlas. 

Městský rozhlas je ke dni schválení tohoto vnitřního předpisu funkční v částech Město, 

Předměstí, Boršov, Sušice a Udánky.  

(2) Tato pravidla stanovují postup pro vysílání městského rozhlasu na území částí 

města Moravská Třebová vymezených v odst. 1  včetně základního obsahového 

vymezení. V části města Boršov systém umožňuje vkládat také samostatná hlášení, při 

jejichž přípravě je třeba respektovat tato pravidla. 

Článek 2 

Druhy hlášení 

(1) Městský rozhlas bezúplatně zveřejňuje zejména 

a) Informace o konání kulturních, společenských a sportovních akcí (výstavy, festivaly, 

sportovní akce…), včetně informace o pořadateli akce 1) 

b) Sdělení městského úřadu a organizací městem zřízených nebo založených (termín 

zasedání zastupitelstva města, den otevřených dveří školy…)  

c) Výzvy (humanitární sbírky, pomoc při živelných katastrofách…) 

d) Operativní  informování občanů (přerušení dodávky el. energie, uzávěrky silnic…) 

e) Mimořádné zprávy tj. bezodkladná hlášení při vzniku mimořádné události nebo 

krizové situace 2)  

(2) Městský rozhlas nezveřejňuje 

a) Komerční hlášení (sezónní a jiné výprodeje, reklamní a prezentační akce…) 3) 

b) Informace politických stran, hnutí a politických aktivit. 

Článek 3 

Četnost a délka hlášení 

(1) Hlášení probíhá zpravidla ve všední dny, četnost opakování hlášení je stanovena 

2x za den, obvykle v 15  a 17 hodin.  
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(2) Informace je v rámci relace opakována dvakrát. Celá relace je uvozena a 

zakončena standardní znělkou. Hlášení je stručné a věcné, obsahuje základní 

informace. 

Článek 4 

Zajištění hlášení 

(1) Hlášení se objednává obvyklým způsobem (např. písemně, e-mailem, telefonicky) 

u pověřeného zaměstnance města. Žadatel uvede základní informace, které mají v 

hlášení zaznít. Žadatel není povinen zformulovat úplný text hlášení.  

(2) Hlášení zabezpečuje pověřený zaměstnanec města. Připravuje a zpracovává 

relace v souladu s tímto vnitřním předpisem. 

(3) V případě souběhu požadavků na hlášení v jednom dni rozhoduje o přednosti 

hlášení pověřený pracovník města.  

(4) Starosta města je oprávněn udělit výjimku, na základě které lze realizovat hlášení 

nad rámec pravidel uvedených v čl. 2 tohoto vnitřního předpisu.  

_______________________________________________________ 
1) informace o pořadateli, je-li pořadatelem politická strana či hnutí, není považována za 

Informaci politických stran, hnutí a politických aktivit dle článku 2 odst. 2 písm. b) tohoto 

vnitřního předpisu 
2) o vyhlášení mimořádné zprávy rozhoduje starosta města, předseda krizového orgánu 

města (v jeho nepřítomnosti tajemník krizového orgánu) 

3) komerční hlášení je přípustné pouze v části města Boršov a to formou samostatného 

hlášení; komerčním hlášením pro účely tohoto vnitřního předpisu se rozumí také 

pozvánky na kulturní akce pořádané v restauračních zařízeních, na kterých bude živá 

hudební produkce, informace o otevření nového obchodu či nově poskytované služby 

na území města, nabídka hrazených kurzů, cvičení apod. 

 

 

Řízení dokumentů 

Číslo předpisu a pořadí výtisku 
Médium 
(papír, databáze, audio 

kazeta….) 

Formulář Za záznam zodpovídá Místo uložení 

 9/2010 elektronicky  vedoucí OKST \\merkur\data\INTERNI\Vnitrni_predpisy_MeU 

 
 9/2010 – výtisk 1 papír  vedoucí OKST registr vnitřních předpisů 
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