
 

Pravidla hlášení místním rozhlasem Městské části Praha 20 

Žádost o vyhlášení se podává písemně a musí obsahovat stručný a výstižný text hlášení, 

požadovaný počet hlášení, přesný termín prvního hlášení a přesnou adresu a kontakt na 

žadatele. Žádost lze podat i elektronicky na  e-mail: informatika@pocernice.cz. 

 

Žádost o vyhlášení rozhlasem je třeba podat nejpozději 1 hodinu před stanovenou dobou 

hlášení. Dle charakteru požadovaného hlášení může být žadatel vyzván k úhradě dle platného 

ceníku.  

 

Poplatek za hlášení, pokud je hlášení zpoplatněno, jsou žadatelé povinni uhradit před 

provedením hlášení, a to v pokladně Úřadu městské části Praha 20. V případě telefonického či 

elektronického objednání hlášení může být žadateli vystavena faktura, nepřijde-li zaplatit 

poplatek osobně v hotovosti nebo kartou v pokladně Úřadu městské části Prahy 20. 

 

Hlášení prostřednictvím místního rozhlasu a uveřejnění hlášeného textu provádí Odbor 

informatiky, po předložení potvrzení o zaplacení, je-li hlášení zpoplatněno. 

 

Text hlášení bude poté zveřejněn na webu městské části v rubrice HLÁŠENÍ MÍSTNÍHO 

ROZHLASU. 

 

Úřad městské části si vyhrazuje právo text hlášení upravit, zkrátit či odmítnout.  

Text nesmí obsahovat vulgarismy, nesmí se jednat o politickou propagaci mimo volební 

kampaň, nesmí mít rasistický či jinak diskriminující podtext.  

 

Ve výjimečných, naléhavých, či krizových situacích může být žádost o hlášení, které je pro 

občany městské části důležité, podána telefonicky na tel.: 271 071 775, s povinností sdělit 

jasný a výstižný text.  

 

Úřad městské části si dále vyhrazuje právo ze závažných důvodů odmítnout provést hlášení 

místním rozhlasem (porucha rozhlasu, nevhodnost hlášení, odmítnutí z důvodu konání pohřbu 

apod.). 

 

Umístění zveřejněného hlášení na web městské části v rubrice HLÁŠENÍ MÍSTNÍHO 

ROZHLASU je zahrnuto v ceně.  

 

Doba hlášení, kterou městská část nabízí zájemcům k využití místního rozhlasu, je navržena 

alternativně, tj. pouze v 10:00 hod a dle pracovních dnů v 16:00, případně v 14:30 a v 12:00 

hod – viz Stanovená doba hlášení místním rozhlasem. 

 

 

 

 

 

mailto:informatika@pocernice.cz


Ceník hlášení místního rozhlasu od 1. 9. 2016 

 

Účel hlášení Ceník za 1 

hlášení 

Hlášení pro komerční účely na území městské části - inzeráty, nabídka služeb, prodej 

zboží,  prodejní akce      

150,- Kč 

Hlášení pro komerční účel mimo stanovenou dobu nebo akce pořádané mimo území městské 

části 

200,- Kč 

Hlášení související s volební agitací a propagací volebních stran a nezávislých kandidátů v době 

volební kampaně 

150,- Kč 

Hlášení pro spolky a příspěvkové organizace městské části – pořádané akce apod.  bez poplatku 

Ztráty a nálezy zvířat nebo věcí bez poplatku 

Zprávy úřední – informace o dodávkách elektrického proudu, plynu, pitné vody a další 

výjimečné, mimořádné a krizové události apod. 

 

bez poplatku 

Zprávy ostatní - nabídka volných pracovních míst, oznámení o aktivitách za účelem nevýdělečné 

činnosti, povolené veřejné sbírky a další sdělení, která jsou ve věci obecného zájmu).  

 

bez poplatku 

 

 

Stanovená doba hlášení místním rozhlasem: 

Pondělí 10:00 hodin 16:00 hodin 

Úterý 10:00 hodin 14:30 hodin 

Středa 10:00 hodin 16:00 hodin 

Čtvrtek 10:00 hodin 14:30 hodin 

Pátek 10:00 hodin 12:00 hodin 

V sobotu a neděli se hlásí pouze vybrané akce 

městské části. 

 

 

 

 

Pravidla stanovila a schválila RMČ dne 23. 8. 2016 usnesením č. RMC/63/49/0367/16 

 


