
Výňatky z aktuálního vnitřního předpisu MěÚ Moravská Třebová 
Pravidla pro vydávání Moravskotřebovského zpravodaje 
 
Článek 2 
Tematické zaměření a obsahová náplň zpravodaje 

 Ve zpravodaji lze bezplatně zveřejnit text výběrových řízení na volná pracovní místa v 
rámci městského úřadu nebo organizací zřízených či založených městem. Dále lze 
vhodným způsobem bezplatně zveřejnit pozvánky na kulturní a společenské akce (o 
formě zveřejnění rozhoduje redakční rada). U těchto akcí je možné zveřejnit pozvánku 
včetně loga a sponzorů akce. 

 Zpravodaj umožňuje zveřejnění komerční inzerce (za komerční inzerci se považuje i 
personální inzerce firem a podnikatelských subjektů). Zveřejnění inzerce je zpoplatněno, 
řídí se ceníkem, který je přílohou tohoto vnitřního předpisu. Pro účely inzerce je ve 
zpravodaji vyčleněn prostor maximálně 2 strany A4. Uzávěrka pro zasílání inzerce je 
stanovena na 10. den v měsíci, který předchází termínu vydání zpravodaje. Inzerci je 
možné zasílat na adresu zpravodaj@mtrebova.cz ve zvoleném formátu (A4, ½ A4, ¼ A4, 
1/8 A4) a ve finální grafické podobě ve formátu JPG nebo PDF.   

 V případě nenaplnění prostoru pro inzerci (max. 2 strany A4) bude tento prostor využit 
podle potřeb aktuálního vydání zpravodaje. Pouze v případě překročení prostoru 
vyhrazeného pro inzerci (max. 2 strany A4) si redakční rada vyhrazuje právo na selekci, 
eliminaci, popř. upřednostnění jednotlivých inzerátů. Upřednostněna bude inzerce 
firem/subjektů podnikajících na území města a rovněž inzerce, která ve zpravodaji 
umístěna doposud nebyla a inzerce aktuálních aktivit/témat. Za inzerci bude po 
uzávěrce zpravodaje vystavena faktura.   
 
Článek 4 
Vydávání zpravodaje 

 Příspěvky je vhodné zaslat elektronicky na adresu zpravodaje: zpravodaj@mtrebova.cz, 
nebo na vhodném nosiči k rukám  mluvčí/ho města nejpozději do 15. dne v měsíci. 
Uzávěrka pro zasílání inzerce je stanovena na 10. den v měsíci, který předchází termínu 
vydání zpravodaje. Inzerci je možné zasílat na adresu zpravodaj@mtrebova.cz. Inzerce 
se řídí ceníkem v příloze tohoto vnitřního předpisu. 

 Zveřejněny jsou příspěvky, které byly předány do termínu uzávěrky jednotlivých vydání 
zpravodaje. Redakce neručí za obsah příspěvků externích dopisovatelů, které nemusí být 
totožné s názory redakce. Redakční rada má právo příspěvky krátit nebo upravit. 

 Redakční rada má právo na eliminaci článků, které pro daný měsíc nejsou aktuální. 
Redakční rada má právo na eliminaci článků, které obsahují vulgarismy. V případě, že 
příspěvek nebude uveřejněn, šéfredaktor tuto skutečnost sdělí autorovi příspěvku. 
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Standard odevzdávaných příspěvků 
a) písmo Times New Roman o velikosti 12, jednoduché řádkování 

b) pokud je součástí příspěvku fotografie, je třeba ji zaslat zvlášť (nevčlenit do textu) 

d) názvy příspěvků - tučně 

e) data - pouze číslicemi 

f) členové redakční rady, jako autoři článku, článek opatří svoji značkou 

d) neužívat tituly – pouze je-li tím zdůrazněna odbornost, o níž je psáno 

h) neužívat slovo „pan, paní“ – jen jméno a příjmení, případně příjmení 

 Příspěvky od externích přispěvatelů - rozsah maximálně 1200 znaků bez mezer, což 
odpovídá cca 15 řádkům v textovém editoru Word dle výše uvedených standardů. Pokud 
jejich rozsah výrazně přesahuje, bude vrácen autorům k přepracování. V ostatních 
případech si redakční rada vyhrazuje právo zkrátit text na požadovaný rozsah. Redakční 
rada upřednostňuje zveřejňování pozvánek a plakátů v textové podobě s ohledem na 
kapacitu zpravodaje. 

 Pro účely inzerce je ve zpravodaji vyčleněn prostor maximálně 2 strany A4. Uzávěrka pro 
zasílání inzerce je stanovena na 10. den v měsíci, který předchází termínu vydání 
zpravodaje. Inzerci je možné zasílat na adresu zpravodaj@mtrebova.cz ve zvoleném 
formátu (A4, ½ A4, ¼ A4, 1/8 A4) a ve finální grafické podobě ve formátu JPG nebo PDF. 

 

mailto:zpravodaj@mtrebova.cz

