
Zásady pro hlášení městského rozhlasu města Židlochovice 

I. Základní ustanovení 

Město Židlochovice vydává Zásady pro hlášení městského rozhlasu města Židlochovice, 

stanovující pravidla pro potřeby vysílání a hlášení městského rozhlasu (dále MR) v městě 

Židlochovice. 

II. Vysílací stanoviště městského rozhlasu 

Místnost hlásky je v budově radnice, Masarykova 100. Obsluha sídlí na informačním centru 

v Židlochovicích, Masarykova 100 (přístavba radnice). 

III. Přístupová práva k městskému rozhlasu 

Rozhlas obsluhují pracovnice informačního centra Židlochovice. 

V případě potřeby je oprávněn rozhlas používat také starosta města, místostarosta města 

a tajemník městského úřadu. 

V mimořádných situacích mohou rozhlas použít i jiné osoby (např. sekretariát starosty 

města, odbor životního prostředí atd.). 

IV. Vysílání zpráv městským rozhlasem 

1. Rozdělení zpráv 

Zprávy úřední (např. informace z radnice a Městského úřadu Židlochovice; oznámení 

Městské policie Židlochovice nebo Policie ČR Židlochovice; akce pořádané nebo 

spolupořádané městem Židlochovice) 

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; nabídka volných pracovních míst). 

Zprávy ostatní (např. společenské, kulturní a sportovní akce pořádané místními spolky a 

organizacemi, pozvánky Mateřské školy Židlochovice, Základní školy Židlochovice a 

Gymnázia Židlochovice). 

Zprávy mimořádné (oznámení o přerušení dodávky pitné vody, elektrické energie; sdělení 

o chemické, radiační havárii apod.) 

Oznámení úmrtí (úmrtí místních občanů a rodáků města Židlochovice – oznámení o místě 

a době konání pohřbu, poděkování za květinové dary) 

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

gratulace a poděkování, zprávy obsahující osobní údaje, informace obsahující politickou 

tematiku apod. 

2. Frekvence hlášení 

Hlášení MR je každý všední den a to v době 11:00 a 17:30 hodin. V jedné relaci se hlášení 

jednou opakuje. 

Celková časová délka jedné relace je max. 10 minut. 

Smuteční hlášení je hlášeno v požadovaných dnech v 15:30 hodin. 

V případě mimořádných zpráv a krizových informací lze využít hlášení rozhlasu i mimo 

stanovenou dobu. 

Hlášení jedné inzerce se opakuje maximálně čtyřikrát. 

3. Příjem zpráv 

Zprávy se přijímají v písemné podobě (osobně nebo e-mailem). Uzávěrka pro přijetí hlášení 

je vždy do 10:30 hodin. Po posouzení přijatého textu se vyhrazuje právo upravit text do 

podoby vhodné pro vyhlášení městským rozhlasem.  

Zprávy přijímají a schvalují pracovnice informačního centra města Židlochovice. V případě 

sporných hlášení rozhoduje o odvysílání zprávy starosta nebo místostarosta města 

Židlochovice. 



Hlášení MR je zdarma. Hlášení se sestavuje dle priorit – přednost mají informace ze 

samosprávy, následují kulturní a sportovní akce konané v Židlochovicích, ohlášení lékařů 

pro pacienty a poté ostatní inzerce (kulturní akce v okolí, zprávy reklamní apod.). 

Pokud samosprávní informace spolu s kulturními židlochovickými akcemi dosáhnou 10 

minut, nelze žádnou jinou inzerci k této relaci přidat. 

 

4. Zveřejnění hlášení na webových stránkách 

Hlášení je každý den zveřejňováno na webových stránkách města Židlochovice 

(www.zidlochovice.cz) a to v sekci média  kategorie městský rozhlas. 

Mimořádné zprávy jsou posílány pomocí informativních e-mailů zaregistrovaným občanům 

(registrace je možná na úvodní straně webových stránek města Židlochovice). 

 

5. Závěrečná ustanovení 

Zásady pro hlášení městského rozhlasu města Židlochovice nabývají účinnosti dne 13. 3. 

2015. 

Přílohou je „Formulář pro příjem zpráv hlášených městským rozhlasem“. 

Formulář pro příjem zpráv  

hlášených městským rozhlasem 
 

Jméno a příjmení nebo název firmy: 

Adresa: 

 

Text zprávy: (zpráva by neměla přesáhnout 300 znaků bez mezer) 

 

 

 

 

 

 

Počet hlášení: (případně vypsat požadované dny hlášení) 

 

 

 

 

V Židlochovicích dne 1. 6. 2015 

 

 

 

 

 

Ing. Jan Vitula         Mgr. Tomáš Šenkyřík 

starosta města Židlochovice        místostarosta města Židlochovice 


