
Městský úřad Litovel 
 

Směrnice k provozu a užívání městského rozhlasu  
a stanovení poplatků za rozhlasové relace 

 
I. 
 

Městský rozhlas je veřejně prospěšné zařízení sloužící městu a městskému úřadu k informovanosti 
občanů a různých institucí, a to jednak vyplývající jako povinnost ve smyslu zákonného zmocnění a 
dále jako běžná povinnost oznamovat důležité události, které by podstatně mohly ovlivnit život 
občanů, či provoz a činnost různých organizací.  
Městský rozhlas je dále možné využívat i k jiným účelům, relace však nesmí být v rozporu 
s morálními zásadami demokratické společnosti, nebo by svým obsahem mohla naplňovat 
skutkovou podstatu trestného činu (šíření poplašné zprávy, hanobení rasy, národa, nebo 
přesvědčování a podněcování rasové a národnostní nesnášenlivosti, pomluvy, či podporování a 
propagování hnutí směřující k potlačování práv a svobod občanů) nebo podporovat alkoholismus a 
toxikománii..  
 

II. 
 

Městský rozhlas je možné využívat k těmto účelovým relacím za následující poplatky: 
 

1) oznámení o pořádání kulturních, sportovních, společenských a politických akcí 
denní režim na území města       60,-Kč (1 relace) 

  mimo území města    140,-Kč (1 relace) 
  organizace zřízené, nebo dotované městem  bez poplatku 

2) komerční hlášení k nabídce prodeje, služeb či jiné činnosti právnických i fyzických osob 
(přednášky, besedy, předvádění zboží, prodej akcií, nabídka mimořádných lékařských a 
veterinárních služeb) 

    krátká zpráva jen jako upoutávka 60,-Kč (za denní hlášení 150,-Kč) 
Pokud se jedná o oznámení právnických a fyzických osob o změně či omezení provozní doby 
(obchodů, provozoven služeb, včetně oznámení lékařů o změnách ordinační doby) 

  první hlášení     bez poplatku 
  další hlášení      90,-Kč 

3) oznámení o haváriích, poruchách, či přerušení dodávek energií (elektrické energie, vody, plyn, 
či tepla) či jiných životně důležitých událostí 

poplatek se nevybírá 
4) oznámení ztrát a nálezů     poplatek se nevybírá 
5) mimořádná hlášení (v době mimo pravidelná hlášení) skutečně jen mimořádně a 

v nevyhnutelných případech  
140,-Kč 

6) pro hlášení předvolebních agitací před volbami (PČR, Senát, EP), nebo jen komunálními (do 
zastupitelstva města či kraje), bude režim hlášení předem schválen Radou města Litovel se 
stanovením rovného přístupu k informování veřejnosti. Pokud této možnosti nevyužijí všechny 
volební strany, považuje se předvolební agitace za rovnou pro všechny. 

 
 
 
 
 



III. 
 

Vysílací režim městského rozhlasu 
Pravidelná hlášení se provádí vždy v pracovní dny (pondělí až pátek) v 17:00 hod. V době mezi 
12:30 – 15:00 hod. se může hlášení povolit jen v naléhavých a havarijních situacích! Mimořádná 
hlášení o haváriích, poruchách, či přerušení dodávek energií (elektrické energie, vody, plyn, či 
tepla) či jiných životně důležitých událostí budou hlášena do 8:00 hodin. Mimořádná hlášení o 
krizových situacích mohou být hlášena kdykoliv podle potřeby v době od 6:00 – 22:00 hodin. 
Relace hlášení je opakovaná dvakrát za sebou. 
       IV. 
 

Struktura vysílané relace 
- informace Městského úřadu Litovel 
- kultura 
- sport 
- komerční upoutávky 

 
V. 
 

Podávání žádosti o rozhlasové relace 
Žádost o vyhlášení rozhlasové relace se podává zásadně písemně a tato musí obsahovat stručný a 
výstižný text a přesnou adresu žadatele. Pro pravidelná denní hlášení musí být žádost podána 
nejpozději do 11.00 hodin. Relace se uskuteční až po úhradě poplatku. Poplatek je hrazen zásadně  
hotovostně na pokladnách MěÚ. V denním režimu se relace hlásí 1x. 
 
Ve výjimečných, naléhavých, či krizových situacích může být žádost podána telefonicky, faxem, 
nebo elektronicky, ale rovněž je povinností sdělit jasný a výstižný text s uvedením přesné adresy 
žadatele. Pokud jde o relaci podléhající zpoplatnění, musí být poplatek uhrazen do 24 hodin. 
Některé relace podle významu a jejich důležitosti budou přepisované a zveřejněné na internetu – 
webových stránkách města – www.litovel.eu. O důležitosti rozhoduje MěÚ Litovel. 
 

VI. 
 

Příjmy z poplatků městského rozhlasu jsou příjmem Města Litovel zahrnutým do rozpočtu města. 
 

VII. 
 

Na uskutečnění rozhlasové relace nemá žádný občan ani fyzická či právnická osoba právní nárok. O 
sporných relacích s konečnou platností rozhoduje osoba z vedení města (starosta, místostarosta, 
tajemník). 
 
Schváleno Radou města Litovel na 58. schůzi usnesení 1067/58 ze dne 15. 5. 2009  
 

VIII. 
Účinnost této směrnice je od 1. června 2009. 

Zároveň se tím ruší dosavadní Směrnice schválena na 31. RM z 13. 5. 2004. 
 
 
 
 

Ing. Radovan Vašíček 
tajemník MěÚ 



 


