Obec Kublov
267 41 Kublov 199, okr. Beroun
tel., fax 311585102
E-mail: obec@kublov.cz, www.kublov.cz

Obecně závazná vyhláška obce Kublov
č. 6/2021
o užívání plakátovacích ploch v majetku obce
Zastupitelstvo obce Kublov se na svém zasedání dne 17.12.2021 usnesením
č. 12/15/2021 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
Vymezení plakátovacích ploch v majetku obce
Přehled umístění plakátovacích ploch v majetku obce je uveden v příloze této obecně
závazné vyhlášky (dále jen „vyhláška“).

a)

b)

c)

d)
e)

f)

Čl. 2
Povinnosti k užívání plakátovacích ploch
Plakátování na plochách, uvedených ve článku 1 (dále jen plakátovací plocha), zajišťuje
pouze obec s výjimkou plakátů a pozvánek vyvěšovaných místními organizacemi a
spolky.
Požadavky na zajištění plakátování na plochách, uvedených ve článku 1, předkládá
žadatel obecnímu úřadu. Zajištění plakátování obcí je zpoplatněno dle ceníku, který je
přílohou 2 této vyhlášky.
Na plochách, uvedených ve článku 1, se zveřejňují pouze pozvánky o konání
sportovních, kulturních, společenských, prodejních a politických akcích, poptávky a
nabídky prací, výrobků a služeb, smuteční oznámení. Plakátovací plochy či jejich části
může obec vyhradit pro užití volebních stran a hnutí.
Plakátování na plakátovacích plochách jinými osobami, než které jsou uvedeny v čl. 2
písm. a), a zveřejňování jiných informací, než je uvedeno v čl. 2 písm. c), je zakázáno.
Na plakátovacích plochách je dále zakázáno:
 vyvěšení více než jednoho plakátu se stejným obsahem na plakátovací ploše ve
stejném místě,
 přelepování plakátů; k získání místa pro jiný plakát lze odstranit jen plakáty,
pozvánky a jiné informace, pokud tyto odkazují na akce, u kterých uplynul den
jejich konání.
Obec může po 14 dnech od vyvěšení plakáty a jiná oznámení sejmout z plakátovací
plochy. Stejně tak může obec sejmout poškozené plakáty či plakáty, jejichž obsah
neodpovídá čl. 2 písm. c) této vyhlášky a plakáty vyvěšené v rozporu s touto vyhláškou.
Čl. 3
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.

Podpis :

Podpis :

Ing. Michal Špiryt
místostarosta

JUDr. Josef Matějka
starosta

Vyvěšeno na úřední desce dne:

Sejmuto z úřední desky dne:

17.12.2021

Příloha č. 1 vyhlášky obce Kublov č. 6/2021

SEZNAM PLAKÁTOVACÍCH PLOCH
1. U autobusové zastávky „V Hoře“
2. Před restaurací „Na Slovance“
3. Před hasičskou zbrojnicí u Veského rybníka
4. U autobusové zastávky „Malá louka“
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Příloha č. 2 vyhlášky obce Kublov č. 6/2021

CENÍK VÝLEPU PLAKÁTŮ
na plakátovacích plochách v obci Kublov

Formát Cena 1 ks Cena 1 ks Cena za každý
za 1. týden za 2. týden
další den
A4
10,- Kč
20,- Kč
1,- Kč
A3
15,- Kč
30,- Kč
2,- Kč
A2
25,- Kč
40,- Kč
3,- Kč
Plakáty s komerčním a reklamním textem jsou s 50 % příplatkem.
Vylepovací dny: úterý, čtvrtek v jiný den za příplatek 150,- Kč
Příjem objednávek: Obecní úřad Kublov, 267 41 Kublov 199, ID dat. schr.
8jebx58, mail: obec@kublov.cz
Náležitosti objednávky: termín výlepu, doba výlepu, rozměr plakátu, způsob
doručení plakátů, adresa pro fakturaci.
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