
Pravidla pro vysílání a užívání obecního rozhlasu v obci Starý Kolín 

 

I. 

Úvod 

 

Obec Starý Kolín vydává pravidla pro užívání obecního rozhlasu pro potřeby vysílání obce 

Starý Kolín, integrovaného záchranného systému, orgánů státní správy a komerčního 

vysílání. 

 

II. 

Základní ustanovení 

1. Vysílacím stanovištěm pro provozování obecního rozhlasu je budova Obecního úřadu ve 

Starém Kolíně, Náměstí 117, 281 23 Starý Kolín. 

 

2. Rozhlas smí používat pověření pracovníci Obecního úřadu Starý Kolín, starosta a 

místostarostka obce. 

 

III. 

Příjem a vysílání zpráv obecním rozhlasem 

 

1. Rozdělení zpráv 

Zprávy úřední (např. dodávky elektrického proudu, plynu, pitné vody a další výjimečné, 

mimořádné a krizové události, oznámení ztrát a nálezů a další významné informace Obecního 

úřadu, oznámení Policie ČR, akce pořádané nebo spolupořádané obcí Starý Kolín, apod.). 

Zprávy reklamní (např. oznámení o otevření prodejny či provozovny, oznámení o prodeji 

jakéhokoli zboží bez uvedení cen a oznámení o dalších aktivitách za účelem výdělečné 

činnosti, hlášení politických stran, apod.). 

Zprávy ostatní (např. nabídka volných pracovních míst, oznámení o aktivitách za účelem 

nevýdělečné činnosti, povolení veřejné sbírky, akce pořádané spolky se sídlem v obci Starý 

Kolín, sportovní akce pořádané sportovními organizacemi a oddíly se sídlem v obci Starý 

Kolín, akce pořádané školskými zařízeními, apod.). 

Nevysílají se zprávy s pobuřujícím a nevhodným textem, soukromé zprávy a sdělení, 

gratulace a poděkování, zprávy obsahující osobní údaje. 

 

2. Příjem zpráv 

Zprávy se přijímají v textové podobě (osobně, poštou, e-mailem nebo telefonicky). Po 

posouzení přijatého textu se vyhrazuje právo upravit text do podoby vhodné pro vyhlášení 

obecním rozhlasem. Zprávy přijímají a schvalují pracovnice Obecního úřadu Starý Kolín, 

Náměstí 117, 281 23 Starý Kolín. V případě sporných hlášení rozhoduje o odvysílání zprávy 

starosta nebo místostarostka obce. 

 

3. Cena za vyhlášení zprávy 

Poplatek ve výši 10,- Kč za jedno hlášení se vybírá za zprávy  reklamní. Poplatek je splatný 

před odvysíláním v podatelně Obecního úřadu Starý Kolín. 
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4. Frekvence hlášení 

Hlášení probíhá v pracovní dny vždy v 10 a v 16 hodin v období od listopadu do března 

kalendářního roku a vždy v 10 a v 18 hodin od dubna do října kalendářního roku.  

Ve výjimečných případech je možno hlásit i mimo stanovenou dobu. 

 

5. Zveřejnění hlášení na webových stránkách Obecního úřadu Starý Kolín 

Hlášení obsahující zásadní informace týkající se potřeb občanů obce (např. přerušení 

dodávky elektrického proudu, plynu, vody, apod.) budou umístěny na webové stránky obce 

www.starykolin.eu. 

 

IV. 

Osvobození od poplatku 

 

Od poplatku je osvobozeno hlášení : 

- pro potřeby obce, Obecního úřadu a organizací jimi zřizovaných 

- pro charitativní a veřejně prospěšné účely 

- pro potřeby kulturních a sportovních akcí pořádaných organizacemi se sídlem v obci Starý  

  Kolín 

- oznamující akce pro děti a mládež pořádané v obci Starý Kolín 

- Základní a Mateřské školy se sídlem v obci Starý Kolín 

 

V.  

Závěrečná ustanovení 

 

Pravidla nabývají účinnosti dnem 1. 12. 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   .....................................................                                 ................................................... 

              Luboš Železný                                                      Bc. Petra Kubátová Krchová 

               starosta obce                                                               místostarostka obce  

 


