č.j.: 1083/2015

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3

Rada městské části

USNESENÍ
č. 1019
ze dne 15.12.2015
Koncepce Radničních novin – listů městské části Praha 3

Rada městské části

I.

ruší
1. Koncepci Radničních novin - listů městské části Praha 3, Usnesení RMČ Praha 3 číslo
1047 ze dne 17. 12. 2014

II.

schvaluje
1. Koncepci Radničních novin - listů městské části Praha 3, která je přílohou tohoto
usnesení

Ing. Vladislava Hujová
starostka městské části

Mgr. Lucie Vítkovská
zástupkyně starostky
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Koncepce Radničních novin – listů městské části Praha 3
Zpracovala : Michaela Púčiková - Odbor vnějších vztahů a komunikace /OVVK/

Obsah:
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2. Základní údaje
3. Pravidla pro zveřejňování příspěvků a inzerce
3.1. Obecné zásady
3.2. Úvodníky
3.3. Rubrika Fórum
3.4. Inzerce
4. Harmonogram výroby novin
5. Řazení stran

1. Základní cíle
Radniční noviny – listy městské části Praha 3 (dále jen RN) jsou periodikem, které přináší občanům městské
části Praha 3 /dále jen MČ P3/ maximální množství podstatných, přesných a v dlouhodobém rámci
vyvážených informací, jež se týkají jejich života na území MČ P3.
RN informují o:
•

rozhodnutí Zastupitelstva a Rady MČ P3 v konkrétních záležitostech a o průběhu jejich schvalování,

•

významných záměrech MČ P3 a ostatních subjektů působících na území MČ P3,

•

konání společenských, kulturních a sportovních událostí na území MČ P3, zvláště těch, u nichž je
MČ P3 pořadatelem,

•

servisních informacích potřebných pro každodenní život občanů

•

činnosti zájmových sdružení, sportovních a neziskových organizací, církví a náboženských
společností v Praze 3 zejména v souvislosti s konkrétním řešením problémů ze všech oblastí života
MČ P3,

•

aktuálních informacích prostřednictvím webu MČ P3.

RN přinášejí na svých publicistických stranách diskusi politiků z řad koalice i opozice tak, aby se občané
Prahy 3 mohli seznámit s rozdílnými názory na nejrůznější otázky. Názory zastupitelů budou zveřejňovány v
rubrice Fórum.
V RN je vyhrazen prostor pro dopisy čtenářů. RN informují o historii a místopisu Prahy 3.
V RN je uveřejňována i inzerce.
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2. Základní údaje
Radniční noviny – listy městské části Praha 3 vydává MČ Praha 3 se sídlem Havlíčkovo nám. 700/9, 130 85
Praha 3, IČ 00063517. Registrační číslo u Ministerstva kultury ČR: E12803. Vycházejí 11x ročně, 1x měsíčně,
v červenci vychází dvojčíslo i za srpen. Radniční noviny mají zpravidla 20–24 stran, formát novin je 300 x 400
mm.

3. Pravidla pro zveřejňování příspěvků a inzerce
3. 1. Obecné zásady
•

nebudou zveřejňovány příspěvky, které jsou v rozporu s dobrými mravy, diskriminují občany
z důvodu rasy, národnosti, náboženství či pohlaví a sexuální orientace,

•

za věcnou správnost příspěvků odpovídají autoři,

•

oddělení vnějších vztahů a RN si vyhrazuje právo zkrátit a upravit zaslané příspěvky při zachování
smyslu jejich sdělení,

•

oddělení vnějších vztahů a RN je oprávněno odmítnout příspěvky, které se opakují, jejichž obsah či
argumenty nemají věcný charakter nebo se týkají soukromých či osobních sporů nesouvisejících se
záležitostmi městské části,

•

autoři zaslaných příspěvků nemají právní nárok na jejich zveřejnění,

•

oddělení vnějších vztahů a RN měsíčně všechny došlé dopisy předkládá na vědomí redakční radě /
dále jen RR/. Dopisy, které se nevejdou na stránky RN budou zveřejněny na webových stránkách
MČ P3. Dopisy čtenářů nebudou zveřejněny, pokud se bude jednat o politickou proklamaci, budou
dány na vědomí redakční radě.

•

anonymní příspěvky nebudou otištěny,

•

politické proklamace nebudou zveřejněny ani otištěny, budou dány na vědomí RR.

3. 2. Úvodníky
•

Redakční rada /dále jen RR/ sestavuje na začátku kalendářního roku rozpis úvodníků členů RMČ.

3. 3. Rubrika Fórum
•

jedna pohledová strana RN je vyhrazena pro publikování názorů zastupitelů MČ P3 za zvolené
subjekty /dle volebních kandidátek/ do ZMČ P3,

•

pro vyjádření na libovolné téma pro každý zvolený subjekt do ZMČ P3 je určeno maximálně 1500
znaků včetně mezer.

•

každý zvolený subjekt do ZMČ P3 má nárok v daném měsíci na vyjádření jednoho svého zastupitele,

•

vyjádření zastupitelů se zasílají na e-mailovou adresu: RN@praha3.cz do 15. dne v měsíci

3. 4. Inzerce
•

za obsah inzerátu v RN odpovídá objednavatel inzerce,
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•

inzerent je povinen poskytnout své základní údaje: jméno a příjmení, adresu, podpis, nepovinně to
jsou telefon či e-mailová adresa,

•

RN nepřijímá inzeráty porušující zákony a dobré mravy, diskriminující občany z důvodu rasy,
národnosti, náboženství či pohlaví a sexuální orientace

•

RN nepřijímá inzeráty podporující lichvu,

•

RN si vyhrazuje právo odmítnout inzerát bez udání důvodu,

•

ceny inzerce se řídí dle ceníku schváleného RMČ P3,

•

veřejnoprávním organizacím a neziskovému sektoru lze inzerát či oznámení uveřejnit zdarma.

•

Redakční rada Radničních novin může rozhodovat o změně počtu stran.

•

Ceník plošné inzerce je přílohou této koncepce

4. Harmonogram výroby novin
•

šéfredaktor a tajemník RR v součinnosti s RR volí témata článků

•

redaktoři věcnou správnost článků konzultují se členy RMČ dle jejich kompetencí

•

články předloží RR a členům RMČ v termínu 5 pracovních dnů před odevzdáním RN do tisku

•

RR schválí aktuální číslo RN a navrhne témata článků následujících RN/ termín: 2 dny před
odevzdáním do tisku /

5. Řazení stran
•

str. 1 - otvírák RN – zpravidla odkazuje i na téma měsíce na str. 6, úvodník členů RMČ P3

•

str. 2 Zpravodajství , sloupek RMČ a ZMČ

•

str. 3. Zpravodajství

•

str. 4 - Zpravodajství

•

str. 5 Zpravodajství

•

str. 6 - pokračování otvíráku, vyjádření opozice na téma otvíráku, názor odborníků v rubrice
ANO/NE může být zařazen i v jiné části novin

•

str.7 - Fórum- vyjádření zastupitelů na libovolné téma

•

str. 8 - důležité informace /stanoviště kontejnerů, úklid komunikací, avíza apod./

•

str. 9 - rozhovor

•

str. 10 - programy příspěvkových organizací a odborů MČ Praha 3 / Žižkovské divadlo JC, Za trojku,
kulturní centrum Vozovna, Galerie pod radnicí, Informační centrum Praha 3, SARAP/

•

str. 11 - kultura
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•

str. 12 - placená inzerce

•

str. 13 - školství

•

str. 14 - placená inzerce

•

str. 15 - sociální oblast

•

str. 16 - programy neziskového sektoru a dotovaných akcí

•

str. 17 - zpravodajství z neziskového sektoru a dotovaných akcí

•

str. 18 - ze života Prahy 3 /dopisy čtenářů, ostatní zprávy apod./

•

str. 19 - z historie Prahy 3 / Za tajemstvím jmen žižkovských ulic ,atd./

•

str. 20 - ze života Prahy 3 / avízo akcí pořádaných MČ P 3/
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MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
Redakční rada
RADY MĚSTSKÉ ČÁSTI

Zápis č. 11 z jednání Redakční rady Radničních novin
Datum jednání:

14. 12. 2015

Místo jednání:

radnice, Havlíčkovo nám. 9, 223

Začátek jednání:

9.00

Konec jednání:

11.25

Jednání řídil:

Zdeněk Zábojník, předseda RR

Počet přítomných členů:

6, komise je usnášeníschopná

Přítomni dle prezenční listiny:

Antonín Svoboda, Jiří Ptáček Tomáš Kalivoda
(příchod 9:10), Alena Hronová (odchod 11:00),
Zdeněk Zábojník, Radek Hlaváček (příchod
9:20)

Hosté:
Prezenční listina je nedílnou
umožňujícímu dálkový přístup.

součástí

tohoto

zápisu,

nepodléhá

Omluveni:

Kateřina Filipiová, Jan Růžička

Tajemník:

S. Kněnický

Počet stran:

3

Zapsal:

M. Hošna

Městská část Praha 3, Úřad městské části Praha 3
Telefon: 222 116 111, fax 222 540 864, e-mail: podatelna@praha3.cz, www.praha3.cz
IČ: 00065317, Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č. ú.: 2000781379/0800 DS:eqkbt8g

zveřejnění
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Schválený program jednání:
1. Projednání RN č. 1/2016
2. Projednání koncepce RN a Redakční rady Radničních novin
3. Různé

Hlasování:

pro: 5

proti: 0

zdržel se: 0

Program byl schválen.
Jednání:
1.
-

Projednání RN č. 1/2016
Str. 1: upravit redakčně krátké texty
Str. 3: upravit titulek o informačním centru
Str. 3: více rozvést text o prezentaci projektu Táboritská
Str. 3: vypustit z čísla RN článek o revitalizaci nám. Jiřího z Poděbrad

Hlasování:

pro: 3

proti: 3

zdržel se: 0

Návrh nebyl přijat
-

Str. 7: doplnit citaci ředitele knihovny do článku o otevření KCV
Str. 7: místo kalendáře zařadit článek o Fixpointu

Hlasování:

pro: 2

proti: 2

zdržel se: 2

Návrh nebyl přijat.
-

Str. 10: Doplnit k ohňostroji kontakt na sekretariát k vyjádření paní starostky

Přijatá doporučení, náměty a stanoviska.
Redakční rada projednala RN č. 1/2016 a doporučuje je ve znění zapracovaných připomínek
RMČ ke schválení.
Hlasování:

pro: 6

proti: 0

zdržel se: 0

Návrh byl přijat.

2) Projednání koncepce Radničních novin
1) Redakční rada Radničních novin může rozhodovat o změně počtu stran
2) Obecné zásady: Dopisy čtenářů nebudou zveřejněny, pokud se bude jednat o politickou
proklamaci, budou dány na vědomí redakční radě
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3) Rubrika Fórum: Zastupitelé musí poslat své vyjádření nejpozději do 15. kalendářního dne
4) Harmonogram výroby novin: Články předloží (šéfredaktor a tajemník) redakční radě a
radě městské části v termínu 5 pracovních dnů před odevzdáním do tisku
5) Řazení stran: rubriku Informace z radnice přejmenovat na zpravodajství; str. 6 –
pokračování otvíráku, vyjádření opozice na téma otvíráku, názor odborníků v rubrice
ANO/NE může být zařazený i v jiné části novin
6) Redakční rada Radničních novin může schvalovat číslo novin per rollam
Hlasování:

pro: 6

proti: 0

zdržel se: 0

Změny v koncepci byly schváleny

Přijatá doporučení, náměty a stanoviska.
Zápis ověřil: Tomáš Kalivoda
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Důvodová zpráva
Zpracoval: Tomáš Čekal, vedoucí odboru vnějších vztahů a komunikace
Nová koncepce RN odráží požadavky a potřeby na logické a přehledné uspořádání novin, navrhované
změny akcentují požadavky kladené na periodický tištěný zpravodaj místní samosprávy.
V koncepci se řeší také zodpovědnost a působení redakční rady tak, aby došlo k urychlení a zároveň
zkvalitnění schvalovacího procesu RN. Koncepce zpřesňuje termíny dodání a schvalování jednotlivých
příspěvků. Odráží rovněž nové organizační změny v OVVK, kdy ke dni 1. 1. 2016 se ruší samostatné
oddělení Radničních novin.

