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Tyto zásady upravují pravidla umisťování plakátů na městem Horní Slavkov vybudovaných
plakátovacích plochách.
Čl. I.
Plakátovací plochou se rozumí městem Horní Slavkov vybudované plakátovací plochy
umístěné na veřejných místech, které slouží k informování občanů o kulturních, komerčních a
dalších informací z dění města a jeho okolí.
Plakátem se rozumí rozměrný list papíru vystavovaný na veřejných místech, který s použitím
textu, obrazu nebo obojího společně upoutává, nabízí zboží (reklama) či produkci, informuje
o zábavě apod.
Správou plakátovacích ploch je pověřen městský úřad.
Čl. II.
1. K umisťování plakátů slouží výhradně plakátovací plochy umístěné na veřejném
prostranství, jedná se o plochy:
a) · v ul. Dlouhá - u budovy čp.644
· v ul. Dlouhá - u budovy čp. 691
· v ul. Bezejmenná - u autobusového nádraží
· nám. Republiky - u autobusové zastávky v ul. Ležnická
· na Kounici - u budovy čp. 612
b) oválné vylepovací plochy umístěné:
· v ul. Dlouhá - křižovatka ulic Bezejmenná a Školní
· v ul. Dlouhá - křižovatka ulic Dlouhá a Sportovní
· v ul. Dlouhá - u Městského kulturního střediska
· v ul. Dlouhá - křižovatka ulic třída Osvoboditelů a ul. Ležnická
· v ul. Dlouhá - Kounice u budovy čp. 603
2. Na městem v budoucnu nově vybudovaných plakátovacích plochách či přesunutých se
užije rovněž těchto pravidel.
Čl. III.
1. Na plakátovací plochy lze bezplatně umístit:
a) vlastní informace a sdělení města, městského úřadu, informace organizací a
společností zřízených městem či s podílem města,
b) havarijní situace jako např. stavy kalamity a ohrožení, záplavy, požáry, výluky vody,
elektrického proudu, plynu aj.,
c) vyhlášení pátrání po nezvěstných osobách,
d) vyhlášení o ztrátě předmětů a zvířat,
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e) plakáty pro humanitární a charitativní účely,
f) plakáty nekomerčního charakteru neziskových organizací, sdružení a spolků.
g) informace o konání kulturních akcí cirkusů, lunaparků apod.
2. Ostatní plakáty jsou zpoplatňovány dle sazebníku.
Čl. IV.
Sazebník úhrad
Počet dní
do 7
8-14
15-30
nad 31

Formát do
A4
13 Kč/plakát
18 Kč/plakát
23 Kč/plakát
27 Kč/plakát

Formát A3

Formát A2

27 Kč/plakát
31 Kč/plakát
35 Kč/plakát
41 Kč/plakát

41 Kč/plakát
45 Kč/plakát
55 Kč/plakát
60 Kč/plakát

Formát A1 a
A0
75 Kč/plakát
100 Kč/plakát
150 Kč/plakát
200 Kč/plakát

Čl. V
1. Umístění, sejmutí popř. umístění plakátu náhradního za poškozený si z plakátovací plochy
uvedené v čl. III zajišťuje zájemce sám a na vlastní náklady.
2. Plakáty obsahem neodpovídající čl. III. odst. 1 je možné umístit až po vydání souhlasu a
uhrazení příslušné částky dle sazebníku uvedeného v čl. IV. v hotovosti na pokladně MěÚ
nebo bezhotovostním převodem na příslušný účet (sdělí finanční odbor MěÚ).
3. Plakáty obsahem neodpovídající čl. III odst.1 u nichž nebyla provedena úhrada nebo nebyl
vydán souhlas s umístěním, a které byly i přesto umístěny budou odstraněny, tak aby nedošlo,
pokud to z povahy uchycení plakátů bude možné, k jejich zničení.
4. Je nepřípustné, aby časově i obsahově platné plakáty byly přelepovány plakátem jiným
nebo došlo k jejich poškozování. Toto neplatí, jestliže byly plakáty neoprávněně vylepeny
(nebyl dát souhlas nebo nebyla provedena finanční úhrada). Dále je nepřípustné, aby
vylepením došlo k poškozování samotné vylepovací plochy či k zásahu do stavby
plakátovací plochy. Plakáty se umisťují obvyklými prostředky.
5. Je nepřípustné umístit plakáty, které jsou v rozporu se zákony, zájmy města nebo jeho
občanů. Dále je nepřípustné umisťovat plakáty, které jsou hanlivé, pomlouvačné, narušují
estetický ráz prostředí nebo jiným způsobem mohou budit veřejné pohoršení.
Čl. VI.
1. Souhlas s umisťováním plakátů vydává starosta, místostarosta popř. tajemník MěÚ nebo
jimi pověřená osoba.
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2. Město si vyhrazuje právo odmítnutí umístění takového plakátu, u něhož se domnívá, že
nevyhovuje podmínkám uvedených v těchto pravidlech.

Tyto zásady byly schváleny Radou města Horní Slavkov dne 12.1.2011 usnesením č. RM
a jsou účinné dnem 13.1.2011.

V Horním Slavkově dne 12.1.2011

Mgr. Jana Vildumetzová
starostka města
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