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1. HLAVNÍ CÍL
Redakční rada db{ na to, aby hlavní n{plní periodika M Praha 17 bylo zveřejňov{ní informací o
důležitých ud{lostech probíhajících na území tohoto spr{vního území. Z{kladní důraz je kladen na
věcnost informací. Týk{ se to zejména informací nezbytných pro dobrou a efektivní orientaci občanů
v oblastech: občansko-spr{vní, soci{lní, ekonomické, kulturní a sportovní. V periodiku budou
zveřejňov{ny též informace z jiných městských č{stí, respektive informace Magistr{tu hl. m. Prahy,
pokud s naší lokalitou úzce souvisejí. Inzerce politických subjektů bude otiskov{na výhradně formou
placeného inzer{tu a může odkazovat pouze na připravované společenské, sportovní či kulturní akce
poř{dané pro občany MČ Praha 17.
2. VYV[ŽENOST
Redakční rada bude pracovat v r{mci premisy vyv{ženého zpravodajství. Přispěvatelům bude
poskytnut prostor k vyj{dření jejich n{zorů a postojů v souladu s kodexem redakční rady. Redakční
rada m{ pr{vo příspěvky redakčně upravovat, eventu{lně kr{tit tak, aby odpovídaly informativnímu
charakteru a rozsahu periodika nebo jednotlivých rubrik. Redakční rada m{ pr{vo z důvodů
naplněnosti časopisu příspěvek nezveřejnit.
3. ODMÍTNUTÍ ZVEŘEJNĚNÍ
Redakční rada m{ pr{vo odmítnout zveřejnění takových zpr{v a sdělení, jež svým obsahem či formou
naplňují podstatu rasové, n{boženské či občanské nesn{šenlivosti, nebo svým obsahem umožňují
ideologické střety či konflikty mezi jednotlivými politickými subjekty. Redakční rada si vyhrazuje
pr{vo odepřít zveřejnění informací, v jejichž důsledku by došlo k narušení pr{v na ochranu osobnosti
ve smyslu znění tiskového, trestního nebo občanského z{koníku. Odmítne též zveřejnit takov{
sdělení, jejichž autora nebude možné kontaktovat. Redakční rada v tomto ohledu vych{zí z pr{va a
povinnosti ověřovat pravost zpr{v a k nim n{ležejících informačních zdrojů (zveřejnění totožnosti
autora sdělení však v r{mci zachov{ní důvěrnosti podléh{ souhlasu autora).
4. ODSTUP OD SDĚLENÍ
Redakční rada zveřejněním informací podporuje takové n{zorové střety a argumentaci, které mohou
přispět k řešení problematiky týkající se života v obci. Za spr{vnost informací, se všemi důsledky
z toho plynoucími, je zodpovědný autor příspěvku.
5. BUDOUCÍ ROZHODNUTÍ
Redakční rada bude zveřejňovat fakta o připravovaných budoucích rozhodnutích samospr{vy a
současně uv{dět ve zn{most postupy, kterými se občané budou moci k těmto zamýšleným krokům
vyj{dřit a ovlivnit je.
Tímto kodexem jsou povinni se řídit všichni členové redakční rady.
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