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POKYN STAROSTY OBCE č. 2/2016
Vyhrazení plochy pro vylepení volebních plakátů
V obci Pertoltice pro volby do zastupitelstev krajů a volby do Senátu ČR,
konané ve dnech 7. – 8.10.2016 vyhrazuji jako plochu pro výlep volebních
plakátů a umístění bannerů pro oba typy voleb
Stejně jako při předchozích volebních kampaních je tímto předpisem dán volebním stranám určitý
prostor, ne však takový, aby jejich plakáty zcela zaplnily veškeré plochy. Také je zajištěn rovný
přístup k volební propagaci všem subjektům voleb. Předpisem byla stanovena tato pravidla:
1) Plakátovací plochy a místa pro umístění bannerů v majetku obce jsou vyznačeny v příloze č. 1
této vyhlášky.
2) Výlep plakátů a bannerů zajišťuje obcí pověřená osoba. Vylepování volebních plakátů a
umisťování bannerů je dovoleno i jinými osobami než je pověřená osoba na dočasných
plakátovacích plochách, pokud budou pro tento účel vyhrazeny starostou obce v souladu s právními
předpisy1).
3) Požadavky na zajištění výlepu plakátů předkládá žadatel pověřené osobě, přičemž sběrné místo
pro zajištění výlepu plakátů je na Obecním úřadě Pertoltice, Dolní Pertoltice 59,463 73 Habartice.
4) Výlep plakátů na jiných zařízeních obce sloužících potřebám veřejnosti než na plakátovacích
plochách dle této vyhlášky je zakázán.
5) Ustanovení této vyhlášky se nevztahují na vylepování plakátů na zvláštních reklamních stojanech
(zejména tzv. „áčka“), která nejsou v majetku obce.

Dne: 01.08.2016

Viktor Podmanický v.r.
starosta obce

1) Viz ust. § 16 odst. 1 zákona č. 247/1995 Sb. o volbách do Parlamentu České republiky, ve znění pozdějších předpisů, ust. § 30 odst. 1
zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí, ve znění pozdějších předpisů, ust. § 59 odst. 1 zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do
Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů, ust. § 32 odst. 1 zákona č. 22/2004 Sb., o místním referendu, ve znění pozdějších
předpisů.

Příloha č.1 k Pokynu starosty č.2/2016
A Výčet ploch pro volební letáky
1) Vývěska venkovní (krytá) – zastávka ČSAD, točna autobusů Dolní Pertoltice 2 ks
2) Vývěska venkovní (nekrytá) - zastávka ČSAD, točna autobusů Dolní Pertoltice 1 ks
3) Vývěska venkovní (nekrytá) – prostor před prodejnou potravin (čp.190), Dolní Pertoltice
1 ks
4) Vývěska venkovní (nekrytá) – prostor před (čp.45), Dolní Pertoltice 1 ks
5) Skleněná výplň vstupních dveří do knihovny – s omezením, které spočívá v tom, že je nutné
zachovat plochu pro oznámení o provozní době místní knihovny.
Volební materiály je umožněno umístit až do kapacity plochy.
B Výčet ploch pro volební materiály – bannery
1) Plocha na oplocení pozemkové parcely č. 317/2 Dolní Pertoltice max. 6 ks
2) Plocha vjezdových vrat oplocení pozemkové parcely č. 3171 Dolní Pertoltice 1 ks
3) Vývěska venkovní nekrytá – prostor před (čp.64), Dolní Pertoltice 1 ks
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