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Článek I.
Základní ustanovení
(1) Tento řád upravuje provoz městského bezdrátového rozhlasu (dále jen městský rozhlas),
stanovuje podmínky jeho provozování, včetně vymezení účelu jeho užívání, způsob úhrady
a odpovědnosti za jeho provozování.
(2) Městský rozhlas slouží primárně k plnění úkolů v rámci integrovaného záchranného
systému, zejména zákona č. 239/2000 Sb. o integrovaném záchranném systému a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 240/2000 Sb. o krizovém řízení
a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů.
(3) Městský rozhlas slouží k informování veřejnosti ve městě Vizovice a MČ Chrastěšov.
Článek II.
Vysílací pracoviště
(1) Hlavní vysílací pracoviště je zřízeno v rozhlasové místnosti, přízemí budovy Městského
úřadu Vizovice, Masarykovo náměstí 1007, dveře č. 113. Prostřednictvím ovládacího pultu
lze centrálně ovládat zařízení pro celé území města, jeho místní část, nebo jen pro vybrané
části města Vizovice (Masarykovo náměstí). Celý systém M.I.R. Klasik II je technicky
napojen na jednotný systém varování a vyrozumění integrovaného záchranného systému
(dále jen JSVV IZS), lze jej také ovládat z Krajského operačního a informačního střediska
Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje (dále jen KOPIS HZS ZK) a vzdáleným
přístupem prostřednictvím sítě IVVS ZK z Krajského úřadu Zlínského kraje (dále jen KÚ
ZK). Systém obsahuje 95 ks koncových hlásičů s různým počtem reproduktorů stanovených
polohou koncového prvku.
(2) Podružné pracoviště je umístěno v budově Hasičské zbrojnice ve Vizovicích, Nábřežní 993.
(3) Vysílat lze také prostřednictvím mobilního telefonu voláním na zabezpečenou mobilní
linku. Přístup na tuto linku je v kompetenci starosty města, referenta krizového řízení a
příslušníků PČR Vizovice.
(4) Obě vysílací pracoviště mají neveřejný režim přístupu.
(5) Klíče od ústředny jsou uloženy:
a) 2 ks na odboru sekretariát
b) 1 ks na odboru přestupkovém a správním

Článek III.
Obsluha a servis rozhlasu
(1) Osoby, které jsou pověřeny obsluhou rozhlasu:
a) hlavní vysílací pracoviště - hlášení:
- Zdeňka Hajdíková (odbor sekretariát) – hlavní moderátorka
- Danuše Lukašíková (referentka odboru sekretariát) – náhradní moderátorka
- Lenka Miková (referentka odboru přestupkového a správního) – náhradní
moderátorka
- v případě nedostupnosti žádného z moderátorů může určit dalšího náhradníka
starosta města.
b) podružné vysílací pracoviště – hlášení
- zaměstnanci MěÚ
c) napojení na JSVV – jednotné varovné signály
- operační důstojník KOPIS HZS ZK ÚO Zlín (nepřetržitá služba)
d) napojení na IVVS ZK – jednotné varovné signály a verbální hlášení
- pohotovost mající zaměstnanec oddělení pro zvláštní úkoly Zlínského kraje
e) hlasovým vstupem prostřednictvím mobilního telefonu na chráněné číslo
- starostka města
- Jiří Žůrek, DiS. (referent krizového řízení)
- příslušníci obvodního oddělení Policie ČR Vizovice
- moderátorky uvedené v čl. III, odst. 1, písm. a)
(2) Otázky provozuschopnosti městského rozhlasu řeší referent krizového řízení města ve
spolupráci s dodavatelskou firmou a Technickými službami města Vizovice
Článek IV.
Obsah hlášení
(1) Součástí každé rozhlasové relace je krátká úvodní znělka.
(2) Provozovatel veřejného rozhlasu rozlišuje tyto rozhlasové relace:
a) Řádná rozhlasová relace uskutečněná během pracovního týdne v provozní době
dle článku V. provozního řádu.
b) Mimořádná rozhlasová relace uskutečněná ve dny pracovního klidu v provozní
době dle článku V. provozního řádu.
c) Havarijní rozhlasová relace je hlášení veřejného rozhlasu, které nesnese prodlení z
důvodu poskytnutí výstrahy a varování nebo vyhlášení poplachu jednotce SDH
(jako součást integrovaného záchranného systému). Na havarijní rozhlasovou
relaci se nevztahuje omezení provozní doby rozhlasu.
d) Testovací rozhlasová relace vysílaná za účelem provedení zkoušky rozhlasu po
provedené opravě. Na testovací rozhlasovou relaci se vztahuje provozní doba dle
článku V. provozního řádu.
(3) Městský rozhlas zveřejňuje:
a) vlastní informace a sdělení městského úřadu, rady města, zastupitelstva města a
nekomerční hlášení organizací a institucí zřízených městem,
b) havarijní situace – stavy kalamity a ohrožení, záplavy, požáry, výluky vody,
elektrického proudu, plynu aj.,

c) varovné upozornění občanů na nezákonné jednání prostřednictvím příslušníků
Policie ČR,
d) vyhlášení pátrání po nezvěstných osobách, případně jiné důležité zprávy,
e) vyhlášení poplachu místní jednotce SDH a další varovné signály a verbální
informace KOPIS HZS ZK,
f) hlášení pro charitativní účely a veřejně prospěšné účely,
g) informace občanských neziskových organizací, sdružení a spolků se sídlem ve
Vizovicích,
h) kulturní a sportovní akce se sídlem ve Vizovicích,
i) akce pro děti a mládež pořádané ve Vizovicích,
j) informace komerčního charakteru
V případě vzniku mimořádné události slouží rozhlas primárně k pravidelnému
informování a varování obyvatelstva a jeho provoz a obsah hlášení je řízen pokyny
Povodňovou komisí nebo Krizovým štábem města Vizovice dle povahy mimořádné
události.
Hlášení komerčního charakteru lze zveřejnit jednomu žadateli maximálně 2x týdně v
řádné rozhlasové relaci dle provozní doby stanovené v odst. 1 článku V.
(4) Městský rozhlas nezveřejňuje:
a) informace politických stran, hnutí a politických aktivit,
b) informace hanlivé, urážlivé, pomlouvačné, klamavé, nactiutrhačné a evidentně
nepravdivé.
(5) Město Vizovice si vyhrazuje právo ověřit, zda zadavatel komerčního hlášení provozuje
služby/práce na základě platného živnostenského oprávnění. V případě, že oprávnění není
platné, nebude takové hlášení zveřejněno. Za ověření zodpovídá moderátor.
(6) Město Vizovice si vyhrazuje právo upravit gramaticky či stylisticky přijatý text do
podoby, která je vhodná pro hlášení městského rozhlasu s tím, že nemůže dojít ke změně
podstaty požadovaného hlášení. Obsah jednotlivých hlášení je ukládán na podatelně MěÚ
(jméno, příjmení, firma, obsah hlášení).
(7) Hlášení městského rozhlasu není zpoplatněno.
Článek V.
Provozní doba rozhlasu
(1) Provozní doba rozhlasu se stanovuje na pracovní dny v době od 9.30 hod. do 11.00 hod a
od 16.00 hod. do 18.00 hod. V jednotlivých časových úsecích může být realizováno jedno
hlášení. Celková doba jednoho hlášení (vč. úvodní hudební sekvence a opakování) nesmí
přesáhnout 15 minut.
(2) Ustanovení tohoto článku neplatí pro informace uvedené v čl. IV., odst. 3, písm. b), c),
d), e) těchto zásad.
(3) Provozní doba pro zkoušku rozhlasu v rámci technické údržby se stanovuje v pracovní
dny v době od 9.30 hod. do 16.00 hod. Celostátní zkouška JSVV probíhá každou první

středu v měsíci ve 12.00 hod. Nařizuje ji a provádí Generální ředitelství Hasičského
záchranného sboru České republiky prostřednictvím KOPIS HZS ZK.

Článek VI.
Závěrečná ustanovení
(1) Provozní řád rozhlasu města Vizovice je přístupný veřejnosti na internetových stránkách
města Vizovice, pracovišti referenta krizového řízení Městského úřadu Vizovice a na
sekretariátu starosty, Masarykovo náměstí 1007, Vizovice.
(2) Tímto řádem se zrušuje provozní řád městského rozhlasu schválený RMV dne 16.12.2015
usnesením č. 25/522/15, účinný od 01.01.2016.
(3) Tento řád pro užívání městského rozhlasu byl schválen na zasedání Rady města Vizovice
dne 31.08.2020, usnesením č. 38/267/2020 a je účinný od 01.09.2020.
Ve Vizovicích dne 01.09.2020

………………………………
Bc. Silvie Dolanská
starostka města

………………………………
Mgr. Alena Hanáková
místostarostka města

