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Příspěvky 
1. Tematické zaměření a obsah zpravodaje a pravidla uveřejňování příspěvků řeší Statut 

Nymburského zpravodaje (dále jen Statut), článek 3 
2. Rozsah příspěvků by se měl pohybovat kolem 30 řádků neformátovaného textu, 

písmo Times New Roman, velikost 12 při řádkování 1 (cca ½ A4). Nebudou otiskovány 
materiály na pokračování. Výjimku tvoří pouze redakční články a vyžádané příspěvky, 
které mohou být delší a mohou být uveřejňovány také na pokračování. 

3. V případě neúměrně dlouhého textu může být příspěvek vrácen k přepracování. 
4. Autor musí článek podepsat celým svým jménem, případně i celými jmény 

spoluautorů. Za správnost údajů v příspěvku odpovídá autor, ne vydavatel 
zpravodaje. Uvedené názory nemusí vyjadřovat stanovisko redakce. 

5. Pod redakčními texty je možné uvést zkratku. 
6. Zásadně nebudou otiskovány anonymní příspěvky či příspěvky, jejichž obsah je 

právně napadnutelný či v rozporu s dobrými mravy. 
7. Články jakýmkoli způsobem napadající dobré jméno osoby či firmy nebudou otištěny, 

viz Občanský zákoník a bod 6 výše. 
8. Autor příspěvku musí uvést kontakt (např. pevná linka, mobil), e-mailová adresa 

nestačí. 
9. Uveřejňování politických příspěvků řeší Statut, článek 3 (Ve zpravodaji nejsou 

zveřejňovány příspěvky týkající se činnosti politických stran a není zde ani 
zveřejňována placená inzerce k volbám. 

10. Příspěvky, které se do zpravodaje nevejdou, budou uveřejněny na www.mesto-
nymburk.cz. Také tyto příspěvky však musí splňovat pravidla podle bodu 1 - 9. 

 

 

Fotografie 

1. U fotografie musí být také uvedeno celé jméno autora. 

2. Fotografie musí být zaslána jako samostatná příloha, případně předána 
k naskenování. Snímky vložené do textu nebudou otištěny. 

3. Fotografie menší než 100 kB nejsou vhodné pro tisk. 

 

 

Inzerce 

1. Inzerce v Nymburském zpravodaji je placená  

2. Obsah, který je v rozporu s obecnou slušností a zákony České republiky, nebude 
otištěn. 

3. Placená inzerce zahrnuje firemní nabídky, dále koupě bytů, domů, pozemků nebo 
nebytových prostor, stejně jako jejich prodej, pronájem či směnu. Prodej věcí nad 50 
tisíc korun a nabídky volných pracovních míst. 
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4. Pro placenou inzerci platí ceník (viz. Statut, článek 4), který je umístěný na 
internetových stránkách města (www.mesto-nymburk.cz). Je možné si jej vyžádat na  
e-mailové adrese ivana.mysliveckova@meu-nbk.cz nebo při osobní návštěvě redakce. 

5. Inzerci lze objednat telefonicky, e-mailem, klasickou poštou nebo osobně v redakci. 

6. Vždy je nutné uvést kontakt (viz. Příspěvky, bod 8) pro případné upřesnění některých 
nejasností a v případě placené inzerce také fakturační údaje. 

7. Do Nymburského zpravodaje nebudou vkládány letáky či podobná sdělení inzertního 
ani jiného charakteru. 

 

Ostatní 

1. Dvakrát týdně jsou (pondělí a středa 13.00 – 15.00) otevřeny dveře Redakce 
Nymburského zpravodaje (Městský úřad Nymburk, Náměstí Přemyslovců 163, 
Nymburk, č. dveří 309) tak, aby bylo umožněno obyvatelům Nymburka sdělit své 
náměty a témata na reportáže osobně. 

2. Městský zpravodaj vychází v nákladu minimálně 5 800 kusů (zpravidla v nákladu 
7 300 kusů) vždy první čtvrtek v měsíci, pokud na tento den nepřipadne den 
pracovního klidu.  

3. Uzávěrka všech příspěvků vychází na druhý týden v měsíci. Přesné datum je 
stanoveno v přehledu termínů na webu města.  

4. S příspěvky došlými po termínu uzávěrky je nakládáno dle článku 7, Statutu 

5. Formát Městského zpravodaje je A4. 

6. Rozsah stran bez inzerce je v rozmezí 12–20 stran  

7. Zvýšení počtu stran může ve výjimečných případech (např. důležitá sdělení 
městského úřadu, předvolební články, velké množství placených inzerátů apod.) 
rozhoduje šéfredaktor.   

8. Distribuce probíhá zdarma do všech domácností v Nymburce 

9. Nymburský zpravodaj je k nahlédnutí i stažení na webových stránkách města v sekci 
Nymburský zpravodaj – http://www.mesto-nymburk.cz. 

 

http://www.mesto-nymburk.cz/

