
Pravidla pro zveřejňování nevyžádaných příspěvků 
ve Zpravodaji městečka pod Skalkou 

 
1. Délka jednoho příspěvku nepřekročí 2 200 znaků včetně mezer. Může ho doplnit 1 fotografie 

(rozlišení 300 dpi a více). 
2. Došlé podněty a dotazy občanů redakce zpracuje a zařadí podle aktuálnosti a připravovaných 

témat. 
3. Redakce může příspěvky stylisticky upravit a krátit. Redakce o úpravách vyrozumí autory. 
4. Příspěvky došlé do uzávěrky vydání se mohou zařadit podle aktuálnosti a připravovaných 

témat do vydání. Příspěvky, které se do aktuálního čísla nevejdou, budou zveřejněny v číslech 
následujících nebo na webových stránkách města.  

5. Opakovaným příspěvkům, které se týkají jednoho tématu, se Zpravodaj nebude dále věnovat, 
pokud redakce nebo redakční rada nerozhodnou jinak. 

6. Příspěvky ve Zpravodaji se budou týkat záležitostí veřejného zájmu1). 
7. Zpravodaj zveřejní pouze příspěvky, které nebudou:  

 diskriminovat občany z důvodu rasy nebo etnického původu, pohlaví, sexuální orientace, 
věku, zdravotního postižení, náboženství či víry; 

 obsahovat soukromé či osobní spory občanů či skupin občanů, které nesouvisí s obecní 
tématikou (s veřejnými záležitostmi obce); 

 v rozporu s dobrými mravy, napadat dobré jméno osob či firem nebo obsahovat vulgární 
urážky a osočování; 

 postrádat identifikaci pisatele (anonymy) a kontaktní údaj. 
8. Redakce o úpravách vyrozumí autory. 

 
 
1) Definici obvykle stanoví soud ke každému případu zvlášť, obecně definoval Ústavní soud veřejný zájem 
jako "ochranu (nejen právních) norem o právech, povinnostech a stavech, jejichž zachování patří podle 
obecného názoru k nezbytným předpokladům lidského soužití".  

(ÚS 41/97 ze dne 11. 3. 1998) 

 
 
 
Usnesení Redakční rady zpravodaje městečka pod Skalkou, ze dne 25. února 2016: 
 
RR schvaluje návrh Pravidel pro zveřejňování nevyžádaných příspěvků ve Zpravodaji městečka pod 
Skalkou. RR Pravidla po třech měsících vyhodnotí. RR postupuje návrh k projednání Radě města Mníšek 
pod Brdy. 
 
Pro 5    zdržel se  0     proti  0   (Pro hlasovali: Navrátil, Strnad, Digrinová, Midkiff, Škultéty) 

 
 
 
 
Usnesení Rady města Mníšek pod Brdy č. 5-41/2016, ze dne 2. března 2016: 
 
RM schvaluje znění Pravidel pro zveřejňování nevyžádaných příspěvků ve Zpravodaji městečka pod 
Skalkou.  
 
Pro 4    zdržel se  0     proti  0 

 


