Pokyny pro podávání žádostí na zveřejňování inzerce a
příspěvků na webových stránkách obce a Obecním
zpravodaji
WWW:PREZLETICE.CZ- oficiální webové stránky obce
Na stránky obce lze žádat o zveřejnění příspěvků do rubrik:
Aktuality
Kultura, zábava
Co se u nás děje
Spolky, kluby
Adresář místních firem
Komerční inzerce
Články a fotodokumentaci lze do těchto rubrik vkládat bezplatně za podmínky, že se nejedná o
komerční propagaci.
V případě komerční propagace bude příspěvek zpoplatněn dle platného ceníku obce Přezletice.
Jedná se zejména o inzerce firem, propagace komerčně pořádaných akcí (akce, na kterých je
vybíráno vstupné za účelem zisku), propagace komerčně pořádaných zájezdů, výletů, táborů a
dalších (akce, na kterých je vybíráno vstupné nebo jsou jinak zpoplatněny za účelem zisku).
V odůvodněných případech lze na žádost udělit výjimku z poplatku.
Zveřejnit lze textové příspěvky, grafické příspěvky a fotodokumentaci
Jak podat příspěvekVeškeré příspěvky je možné podávat pouze v elektronické podobě v běžných elektronických
formátech.
Termín pro podání žádosti 14 dní před požadovaným uveřejněním (v případě dohody lze zkrátit)
Doručit lze:
osobně v úředních dnech do podatelny OU Přezletice na CD nebo USB flash disk
E-mailem na adresu obec@prezletice.cz
pomocí www.uschovna.cz
Obsah žádosti:
Požadované datum zveřejnění
Rubrika
Nadpis příspěvku
Text příspěvku
Příloha s grafikou nebo fotodokumentací
Identifikace přispěvatele vč. telefonického či e-mailového kontaktu
Obec si vyhrazuje právo příspěvky nezveřejnit.
Nezveřejněny budou zejména příspěvky odporující zákonům, vulgární či jinak nevhodné
příspěvky.
Příspěvky nadměrného rozsahu

Obecní zpravodaj- tištěný občasník
Články a fotodokumentaci lze vkládat bezplatně za podmínky, že se nejedná o komerční
propagaci.
V případě komerční propagace bude příspěvek zpoplatněn dle platného ceníku obce Přezletice.
Jedná se zejména o inzerce firem, propagace komerčně pořádaných akcí (akce, na kterých je
vybíráno vstupné za účelem zisku), propagace komerčně pořádaných zájezdů, výletů, táborů a
dalších (akce, na kterých je vybíráno vstupné nebo jsou jinak zpoplatněny za účelem zisku).
V odůvodněných případech lze na žádost udělit výjimku z poplatku.
Zveřejnit lze textové příspěvky, grafické příspěvky a fotodokumentaci
Jak podat příspěvekVeškeré příspěvky je možné podávat pouze v elektronické podobě v běžných elektronických
formátech.
Termín pro podání žádosti je pro aktuální vydání zpravodaje maximálně do uveřejněného termínu
redakční uzávěry. Redakční uzávěra je zveřejňována s předstihem na webových stránkách obce.
Obecní zpravodaj vychází dle potřeb obce nepravidelně.
Doručit lze:
osobně v úředních dnech do podatelny OU Přezletice na CD nebo USB flash disk
E-mailem na adresu obec@prezletice.cz
E-mailem na adresu macourek@hacer.cz (redakční rada)
pomocí www.uschovna.cz
Obsah žádosti:
Nadpis příspěvku
Text příspěvku
Příloha s grafikou nebo fotodokumentací
Identifikace přispěvatele vč. telefonického či e-mail kontaktu
Obec si vyhrazuje právo příspěvky nezveřejnit.
Nezveřejněny budou zejména příspěvky odporující zákonům, vulgární či jinak nevhodné
příspěvky.
Příspěvky nadměrného rozsahu

