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Právní norma, popř. vnitřní předpis nebo nařízení: 

 

Projednáno v: /// 
 

Vztah k rozpočtu města: /// 
 

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

systém obyvatel 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. 

Dne 30. ledna 2014 bylo usnesením ZM č. 25/2014 schváleno další využití varovného 

informačního systému obyvatel VISO jako městského rozhlasu s režimem vysílání 

pravidelné relace a uloženo usnesením ZM č. 26/2014 Bc. Radku Drašnarovi vypracovat 

zásady pro provoz tohoto systému.  

 
 

Návrh na usnesení: 

1. ZM schvaluje pravidla pro používání varovného informačního systému obyvatel 

VISO - městského rozhlasu podle předloženého návrhu. 
 

 

 

 

 

 

 



Pravidla pro používání varovného informačního systému obyvatel  
(městský rozhlas) 

 

Zastupitelstvo města Turnova vydává pravidla, která upravují provoz „Varovného 

informačního systému obyvatel“, dále jen (VISO), jako varovného a veřejného sdělovacího 

prostředku.  

Pravidla stanovují podmínky vymezení účelu a odpovědnosti za jeho provozování. Pravidla 

užívání VISO jako veřejného sdělovacího prostředku, dále jen (městský rozhlas), nejsou 

v rozporu s platnou legislativou,  podmínkami ČTÚ ani s podmínkami MŽP ČR. 

I. 

Základní ustanovení 

VISO slouží přednostně potřebám zajištění ochrany obyvatelstva a veřejného pořádku při 

mimořádných událostech místního, krajského nebo celostátního významu. Varování obyvatel 

má přednost před obecným informováním obyvatel.  

II. 

Vysílací stanoviště 

Vysílacím stanovištěm je budova Městského úřadu Turnov v ulici Antonína Dvořáka 335. 

 

III.  

Přístupová práva 

VISO využívá přednostně integrovaný záchranný systém, bezpečnostní rada a její krizový 

štáb, povodňové komise, dále starosta a místostarostové města, tajemník městského úřadu, 

případně pracovníci městského úřadu jako členové zvláštních orgánů města. Stálá přístupová 

práva má tajemník zvláštních orgánů města a pracovník na úseku komunikace s médii. 

  

IV. 

Vysílání VISO a městského rozhlasu 

1. Vysílání je prováděno takto: 

 Kontrola VISO probíhá pravidelně každou první středu v měsíci ve 12:00 – 

12:05  

 Mimořádné a varovné zprávy při vzniku a průběhu mimořádné události nebo 

krizové situace bezodkladně  

 Pravidelné relace městského rozhlasu jsou uskutečňovány 1x týdně, vždy v 

pondělí v čase 10,00 a 17,00 hodin 

 Maximální délka jedné relace je 5 minut. 



 2.  Vysílány jsou: 

 Sdělení městského úřadu (termín a obsah veřejného zasedání zastupitelstva, 

termín a obsah setkání starosty s občany, termíny zápisů do škol, úhrad 

poplatků, termíny dnů otevřených dveří ve školách, mimořádná uzavření škol, 

očkování psů atd.) 

 Vyhlášení kampaní (kampaň Vlajka pro republiku, Vlajka pro Masaryka a další) 

 Informace o plánovaném přerušení dodávek vody, plynu a el. energie 

 Pozvánky na společenské, kulturní, sportovní, vzdělávací akce města 

 Informace o službách občanům nekomerčního charakteru 

 Oznámení o konání charitativních akcí 

 Vyhlášení literárních, výtvarných, fotografických a dalších soutěží 

organizovaných odbory městského úřadu 

 Informace o akcích městských organizací (Městské sportovní Turnov, 

Kulturního centra Turnov, Technických služeb Turnov, Městské knihovny 

Antonína Marka, SČVDM Žlutá ponorka, základních a mateřských škol) 

3. Městský rozhlas nezveřejňuje informace: 

 Komerčního charakteru  

 Politického nebo náboženského charakteru 

Obsah vysílání městského rozhlasu nesmí být v rozporu s platnými zákony a zájmy 

města Turnova a jeho občanů. 

V. 

Zajištění vysílání 

1. Mimořádné a varovné informace sestavuje a vysílání provádí pracovníci na úseku 

krizového řízení. 

2. Pravidelné relace sestavuje a vysílání provádí pracovník na úseku komunikace s 

médii. 

3. Žádosti o vysílání zprávy v městském rozhlasu od městských organizací se soustřeďují 

u pracovníka na úseku komunikace s médii.  

4. Vysílání pravidelných relací kontroluje tajemník městského úřadu. 



5. K vysílání varovných zpráv a informací je nutný souhlas starosty města, případně 

místostarostů města. 

6. Obsah pravidelných relací je evidován. 

 

Pravidla nabývají účinnosti dnem 1. dubna 2014 po schválení zastupitelstvem města Turnova 

dne 27. března 2014.  

 

                                    

                                                                              ……………….………………………………………… 

                                                                                          Ing. Tomáš Hocke  

                                                                                            starosta města    

      

 

 


