
Statut periodika Českotřebovské noviny

Článek I
Základní ustanovení

1. Vydavatelem periodika Českotřebovské noviny (dále jen „Periodikum“) je město Česká 
Třebová (dále jen „Město“), zastoupené Městskou knihovnou Česká Třebová.

2. Změny Statutu periodika a Pravidla vydávání periodika navrhuje redakční rada a předkládá 
je ke schválení Zastupitelstvu města Česká Třebová.

3. Periodikum je registrováno u Ministerstva kultury ČR pod evidenčním číslem E 22480.
4. Redakci periodika tvoří odpovědný redaktor, který zodpovídá za vydání periodika (viz 

článek III).
5. Periodikum vychází 1× měsíčně a je distribuováno bezplatně do všech domácností města 

Česká Třebová, včetně místních částí Kozlov, Lhotka, Skuhrov a Svinná.

Článek II
Tematické zaměření a obsah

1. Město vydává Periodikum s cílem poskytnout obyvatelům objektivní a vyvážené informace 
týkající se společenského, kulturního, sportovního a dalšího dění v České Třebové a dále 
poskytnout informace o činnosti města a městského úřadu. Vydavatel též poskytuje 
přiměřený, jasně vyhrazený, prostor pro prezentaci názorů členů Zastupitelstva města Česká 
Třebová (podmínky podrobněji viz Dohoda politických subjektů zvolených do 
Zastupitelstva města Česká Třebová). Prostor je dán také občanům.

Článek III
Inzerce

1. Inzerce je v Periodiku zveřejňována zpravidla za úplatu dle ceníku inzerce.

Článek IV
Odpovědný redaktor

1. Funkci odpovědného redaktora plní zaměstnanec Městské knihovny Česká Třebová.
2. Redaktor vedle povinností vyplývajících z obecně platných předpisů zejména:
a) zajišťuje příjem a evidenci došlých příspěvků,
b) zajišťuje náplň pravidelných rubrik a ve spolupráci s MěÚ další příspěvky 

o činnosti Města,
c) odpovídá za konečnou podobu Periodika,
d) účastní se schůzí Redakční rady, má hlasovací právo,
e) zajišťuje termíny uzávěrky, tisku a distribuce,
f) společně s grafikem zpracovává příspěvky do konečné podoby pro tisk,
g) zajišťuje administrativu spojenou s vydáváním periodika,
h) příspěvky vyžadující reakci města Česká Třebová předává k vyjádření odpovědné osobě na 

MěÚ a zasílá v kopii členům redakční rady,
i) zajišťuje příjem, evidenci inzerce a vykonává s ní spojenou administrativní činnost.
3. Při přípravě obsahu se řídí stanovenými pravidly popsanými ve Statutu periodika a v 

Pravidlech vydávání periodika, obecnými pokyny. Jinak však postupuje zcela samostatně a 
nepodléhá konkrétním pokynům či požadavkům ze strany představitelů samosprávy.

Článek V
Ostatní

1. Periodikum vychází v nákladu minimálně 7 200 kusů. Uzávěrka jednotlivých čísel je 
každého 15. dne v měsíci předcházejícím vydání aktuálního čísla.



2. Distribuce probíhá zdarma do všech domácností ve městě Česká Třebová. K volnému 
stažení je ve formátu pdf na stránkách města www.ceska-trebova.cz a 
www.ceskotrebovskenoviny.cz

3. Formát periodika je A4.
4. Podrobná pravidla týkající se zejména zasílání příspěvků do Periodika jsou uvedena 

v samostatném dokumentu Pravidla periodika Českotřebovské noviny, který je přílohou 
Statutu periodika.

5. Kontakty na redakci periodika jsou:
adresa: Českotřebovské noviny, Městská knihovna, Smetanova 173, 560 02 Česká Třebová
e-mail: redakce@ceska-trebova.cz
telefonní číslo: 737 525 001

Článek VI
Financování periodika

1. Náklady na vydávání Periodika, zejména náklady na tisk, sazbu, distribuci a mzdové 
náklady redaktora, grafika a korektora jsou hrazeny z rozpočtu Městské knihovny.

2. Příjmy za zveřejnění inzerátů v periodiku jsou příjmem Městské knihovny.

Článek VII
Stížnosti

1. Stížnosti na obsah, tematické zaměření a dodržování Statutu periodika a Pravidel periodika 
řeší redakční rada, případně Zastupitelstvo města Česká Třebová.

Článek VIII
Závěrečná ustanovení

Tento statut periodika byl schválen usnesením ZM č. 33 ze dne 05.03.2018 a ruší statut periodika ze
dne 25.04.2016.
Statut je vydán na dobu neurčitou.
Příloha č. 1: Pravidla periodika Českotřebovské noviny

V České Třebové dne 05.03.2018

……………………………...
Jaroslav Zedník
starosta města

…………………………. ……………………….
Ing. Jaromíra Žáčková     Dobromil Keprt

     místostarostka                               místostarosta


