
 

 

   

 

 
MĚSTO SEDLČANY 

 
Obecně závazná vyhláška města Sedlčany 

o užívání plakátovacích ploch v majetku města 
 
Zastupitelstvo města Sedlčany se na svém zasedání dne 6. června 2022 usnesením označeným 
314/2018-2022 usneslo vydat na základě ustanovení § 10 písm. c) a ustanovení § 84 odst. 2 
písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto 
obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“): 
 

 
 

Čl. 1 
Úvodní ustanovení 

1. Cílem a účelem této vyhlášky je stanovení pravidel pro užívání plakátovacích ploch 
v majetku města Sedlčany. 

2. Plakáty se pro účely této vyhlášky rozumí mimo plakátů i reklamní a propagační letáky, 
inzeráty, obchodní nabídky a další obdobné tiskoviny určené k vylepení, vyvěšení. 

3. Vylepováním plakátů se pro účely této vyhlášky rozumí jakýkoliv způsob přichycení 
plakátu, ať už připíchnutím nebo přilepením. 

 
 
 

Čl. 2 
Vymezení plakátovacích ploch v majetku města 

1. Plakátovací plochy v majetku města Sedlčany jsou umístěny: 
a) ulice Pod Potoky; proti vchodu na městský stadion TJ Tatran Sedlčany, 
b) Dopravní terminál Sedlčany; veřejné prostranství proti služebně Městské policie 

Sedlčany, 
c) ulice Nádražní; u objektu vlakového nádraží, 
d) ulice Sedlecká; nad kostelem sv. Martina, 
e) ulice Víta Nejedlého; při křižovatce ulic Víta Nejedlého a ulice Příkrá, 
f) ulice Olbrachtova; vlevo, proti prvnímu bytovému domu, 
g) ulice Havlíčkova; při křižovatce ulice Havlíčkova s ulicí U Kulturního domu, 
h) Na Severním sídlišti; u objektu Mateřské školy Sedlčany, 
i) ulice U Háječku; proti dětskému hřišti, 
j) ulice Církvičská; u autobusové čekárny.  

 
2. Přehled umístění plakátovacích ploch v majetku města je znázorněn v Příloze č. 1 této 

vyhlášky. 

 



 
Čl. 3 

Povinnosti k užívání plakátovacích ploch 
1. Plakátování na plochách, uvedených ve článku 2 (umístění upřesněno v Příloze č. 1 

této vyhlášky), zajišťuje pouze město, a to prostřednictvím výkonu služby společnosti 
města, Sedlčanské technické služby, s. r. o. 

2. Požadavky na zajištění plakátování na plochách, uvedených ve článku 2, předkládá 
žadatel přímo Sedlčanským technickým službám, s. r. o. 

3. Na plochách, uvedených ve článku 2, se zveřejňují pouze propagační materiály, jako 
informace a pozvánky o konání sportovních, kulturních, společenských, prodejních  
a politických akcích. 

4. Plakátování na plochách, uvedených ve článku 2, zajišťované jinými osobami  
a zveřejňování jiných informací, než je uvedeno v této vyhlášce, je zakázáno. 

 
Čl. 4 

Cena služeb 
Ceník za službu, v návaznosti na formátu, počtu kusů a počtu dnů výlepu, je uveden 
na webových stránkách města Sedlčany a společnosti města, Sedlčanské technické 
služby, s. r. o.  
Odkazy: https://www.mesto-sedlcany.cz/filemanager/files/2094388.pdf 
    http://www.ts.sedlcany.cz/cenik.html 
 

Čl. 5 
Zrušovací ustanovení 

Zrušuje se obecně závazná vyhláška města Sedlčany č. 4/2005, o užívání plakátovacích ploch 
v majetku města, která byla schválena Zastupitelstvem města Sedlčany dne 11. července 2005, 
usnesením č. 183/2005. 
 

Čl. 6 
Účinnost 

Tato vyhláška nabývá účinnosti počátkem patnáctého dne následujícího po dni jejího vyhlášení. 
 
 
 
 
Mgr. Zdeněk Šimeček, v.r.               Ing. Miroslav Hölzel, v.r.                              
        místostarosta                  starosta  
                                                                                                    
 

Den vyvěšení na úřední desce 

(zveřejněno v elektronické podobě 

umožňující dálkový přístup 

Otisk razítka Městského úřadu Sedlčany 

pro stvrzení aktu vyvěšení na úřední 

desce 

Otisk razítka, jména a příjmení úředně 

pověřené osoby zajišťující vyvěšení 

Podpis úředně pověřené osoby zajišťující 

vyvěšení 

       

Den sejmutí z úřední desky  Otisk razítka Městského úřadu Sedlčany 

pro stvrzení aktu sejmutí z úřední desky 

Otisk razítka, jména a příjmení úředně 

pověřené osoby zajišťující sejmutí 

Podpis úředně pověřené osoby zajišťující 

sejmutí 

       



 

 

 

 

 

Ceník za výlep plakátů 

 

 

Výlep plakátů – cena (Kč/ks)  

(vylepováno max. 10 ks)    

 

7 dnů 14 dnů 21 dnů 28 dnů 

A4                                                              7 13 17 22 

A3                                                              14 25 38 40 

A2                                                              28 39 50 61 

A1                                                              39 61 83 94 

A0                                                              55 72 88 110 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha č. 1 Plakátovací plochy 
Plakátovací plocha č. 1 (v OZV označena písm. a) 
Ulice Pod Potoky; proti vchodu na městský stadion TJ Tatran Sedlčany 
Pozemek parc. č. 176/10 k. ú. a obec Sedlčany 
 

 
 



Plakátovací plocha č. 2 (v OZV označena písm. b) 
Dopravní terminál Sedlčany; veřejné prostranství proti služebně Městské policie Sedlčany 
Pozemek parc. č. 176/1 k. ú. a obec Sedlčany 

 

 



Plakátovací plocha č. 3 (v OZV označena písm. c) 
ulice Nádražní; u objektu vlakového nádraží 
Pozemek parc. č. 1833/1 k. ú. a obec Sedlčany 

 

 



Plakátovací plocha č. 4 (v OZV označena písm. d) 
ulice Sedlecká; nad kostelem sv. Martina 
Pozemek parc. č. 265/3 k. ú. a obec Sedlčany 

 



Plakátovací plocha č. 5 (v OZV označena písm. e) 
ulice Víta Nejedlého; při křižovatce ulic Víta Nejedlého a ulice Příkrá 
Pozemek parc. č. 613/5 k. ú. a obec Sedlčany 

 



Plakátovací plocha č. 6 (v OZV označena písm. f) 
ulice Olbrachtova; vlevo, proti prvnímu bytovému domu 
Pozemek parc. č. 723/2 k. ú. a obec Sedlčany 

 

 



Plakátovací plocha č. 7 (v OZV označena písm. g) 
ulice Havlíčkova; při křižovatce ulice Havlíčkova s ulicí U Kulturního domu 
Pozemek parc. č. 1021/1 k. ú. a obec Sedlčany 

 

 



Plakátovací plocha č. 8 (v OZV označena písm. h) 
Na Severním sídlišti; u objektu Mateřské školy Sedlčany 
Pozemek parc. č. 1084/1 k. ú. a obec Sedlčany 

 

 



Plakátovací plocha č. 9 (v OZV označena písm. i) 
ulice U Háječku; proti dětskému hřišti 
Pozemek parc. č. 1084/20 k. ú. a obec Sedlčany 

 

 



Plakátovací plocha č. 10 (v OZV označena písm. j) 
ulice Církvičská; u autobusové čekárny 
Pozemek parc. č. 1489 k. ú. a obec Sedlčany 

 

 



Poznámka: 

  Plakátovací plochy 
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