Město Dobřany
_________________________________________________________________________________________________________________

Obecně závazná vyhláška města Dobřany č. 1/2010
o užívání plakátovacích ploch v majetku města
Zastupitelstvo města Dobřany se na svém zasedání dne 17.2.2010 usnesením č. 764
usneslo vydat podle ust. § 10 písm. c) a ust. § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1
Úvodní ustanovení
Plakáty se pro účely této vyhlášky rozumí mimo plakátů i reklamní a propagační letáky,
pozvánky, inzeráty, obchodní nabídky a další obdobné tiskoviny určené k vylepení.
Čl. 2
Vymezení plakátovacích ploch v majetku obce
Plakátovací plochy v majetku města Dobřany jsou rozděleny na uzamykatelné prosklené
skříňky, volně přístupné plakátovací válce a volně přístupné plakátovací desky. Přehled
umístění plakátovacích ploch v majetku města je znázorněn v příloze č. 1 této obecně závazné
vyhlášky (dále jen „vyhláška“).
Čl. 3
Povinnosti k užívání plakátovacích ploch
1. Umisťování plakátů v uzamykatelných prosklených skříňkách dle přílohy č. 1 vyhlášky,
zajišťuje příspěvková organizace Městské kulturní středisko Dobřany, okres Plzeň-jih,
příspěvková organizace , se sídlem Náměstí T.G.M. 5, Dobřany (dále jen MKS).
2. V uzamykatelných prosklených skříňkách dle přílohy č. 1 vyhlášky se prostřednictvím
MKS zveřejňují zdarma pouze informace o konání sportovních, kulturních a politických
akcích, zařazených v kulturním kalendáři jako „Kulturní, spolkové a další akce, finančně
podpořené městem Dobřany“ a dalších akcích, pořádaných nebo podporovaných městem
Dobřany a jím zřízenými organizacemi, a o akcích, jejichž celý výtěžek je určen na
charitativní a veřejně prospěšné účely. Plakáty s informacemi o ostatních akcích je možné
umístit pouze na objednávku učiněnou v MKS za poplatek dle platného ceníku na předem
stanovenou dobu. Na volně přístupných plakátovacích válcích a deskách dle přílohy č. 1
vyhlášky mohou zveřejňovat zdarma plakáty s informacemi a pozvánkami na sportovní,
kulturní, společenské, prodejní a politické akce všechny subjekty za podmínky, že plakáty
nemají hanlivý, nezákonný či jinak společensky a veřejně nepřijatelný charakter a že
nebudou překrývat plakáty na dosud neuskutečněné akce.
3. O možném vyhrazení plochy pro vylepení volebních plakátů rozhoduje starosta v souladu
s příslušným volebním zákonem.
4. Jiný než výše uvedený způsob vylepování či jiné umisťování plakátů a zveřejňování
jiných informací, než je uvedeno ve vyhlášce, je zakázán. Touto vyhláškou nejsou

dotčeny vývěsní skříňky v majetku města Dobřany, svěřené do užívání místním
organizacím a spolkům a plakátovací plochy ve vlastnictví a na pozemcích dalších osob,
pokud je udržována čistota veřejných prostranství.
Čl. 5
Sankce
1. Porušením povinností stanovených touto obecně závaznou vyhláškou se fyzická osoba
dopustí přestupku podle zákona č. 200/1990 Sb. o přestupcích ve znění pozdějších
předpisů.
2. Porušením povinností stanovených touto obecně závaznou vyhláškou se právnická osoba
nebo fyzická osoba, která je podnikatelem, dopustí správního deliktu podle ustanovení
§ 58 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích.
3. Uložením sankce podle předchozích odstavců není dotčena povinnost náhrady škody.

Čl. 5
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.5.2010.

Dagmar Terelmešová
místostarostka města Dobřany

Vyvěšeno dne:
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