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Zdůvodnění a vysvětlení: 
V prosinci 2013 byl v Turnově uveden do provozu nový zvukový varovný systém VISO. 

Je instalován ve všech částech města a v případě jakéhokoliv ohrožení bude šířit 

informace a nařízení k ochraně obyvatelstva. Lze jej však využít i jako městského 

rozhlasu, protože systém mimo jiné zahrnuje 258 akustických bodů (hlásičů) s celkovým 

počtem 662 reproduktorů. Informace mohou být šířeny celoplošně, po celém městě, nebo 

v předdefinovaných úsecích města. 

Počet měst a obcí v ČR, které varovný systém využívají jako městský/obecní rozhlas 

v poslední době vzrůstá a i v době moderních komunikačních prostředků je pro občany 

důležitým zdrojem informací. 

Nový monitorovací a hlásný systém města Turnov by bylo možné jako městského 

rozhlasu využít například k: 

- informování obyvatel města o termínech a programu jednání městského zastupitelstva 

- informování obyvatel města o termínech, tématech a místech konání setkání starosty 

s občany 

- informování obyvatel o přerušení dodávek vody, plynu, elektřiny 

- informování občanů o vyhlášení kalamitního stavu v zimních měsících 

- upozornění obyvatel o termínech úhrady poplatků 

- pozvánkám na kulturní, sportovní, společenské, vzdělávací a další akce města 

- vyhlášení kampaní, například Vlajka pro republiku 

- vyhlášení výtvarných, literárních, fotografických a jiných soutěží 

- sdělování důležitých termínů a zpráv (například termíny a výsledky zápisu dětí, 

dovolené MŠ, mimořádné uzavření škol,  

- informování o akcích městských organizací (Městské sportovní Turnov, Kulturního 

centra Turnov, Technických služeb Turnov, Městské knihovny Antonína Marka, 

SČVDM Žlutá ponorka, základních a mateřských škol) 

- oznamování konání charitativních akcí 
 



Nabízí se dvě možnosti vysílání s umístěním obsahu hlášení na webu města, případně 

umístěním zvukového záznamu hlášení na webu města: 

1) Forma městského rozhlasu – pravidelná relace 1x týdně (1x za 14 dnů…) 

s opakováním v přesných časech (např. 10:00, 13:00, 16:00 hodin) – nutný 

redakční tým a pravidelná příprava vysílání např. i s hudbou. 

2) Nepravidelné vysílání, vždy podle důležitosti a naléhavosti sdělení s odvysíláním 

3x v jeden den (například v časech 10:00, 13:00, 16:00) 

Organizační a personální zajištění: 

- Vysílání pravidelných relací by obsahově i technicky musel zajišťovat redakční tým 

(cca 3 lidé). 

- V případě nepravidelného vysílání by podklady zajišťoval a informace odvysílal 

mluvčí městského úřadu.  

- Nutná by byla úzká spolupráce městských organizací, odborů MěÚ s redakčním 

týmem/mluvčím městského úřadu při zajišťování a shromažďování informací a zpráv 

k odvysílání. 

- Nutné by bylo vypracování písemných zásad/směrnice pro provoz městského rozhlasu. 

 

Návrh na usnesení: 

1a. ZM schvaluje další využití hlásného a informačního systému VISO jako 

městského rozhlasu s režimem vysílání pravidelné relace. 

 

1b. ZM schvaluje další využití hlásného a informačního systému VISO jako 

městského rozhlasu s režimem vysílání dle aktuální potřeby. 

 

2. ZM ukládá Bc. Radku Drašnarovi vypracovat zásady pro provoz městského 

rozhlasu a tyto předložit k projednání zastupitelstvu města v měsíci únoru 2014. 
 


