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Kompetenční zmocnění (usnesení ZM zn. 319/2018-2022), jehož výrok zní:
„Zastupitelstvo města Sedlčany ukládá Radě města Sedlčany stanovit pravidla pro využití
městských plakátovacích ploch a přiměřeného prostoru ve zpravodaji Radnice v době před
konáním voleb do Zastupitelstva města Sedlčany, pro případné využití v rámci volební
kampaně nadcházejících voleb do Zastupitelstva města Sedlčany.
Možnost jejich využití by měla odpovídat zásadě rovnosti kandidujících volebních stran
a sdružení.“
Volební strany a hnutí nezávislých kandidátů (rozumí se všechny subjekty), zaregistrované
pro volby do Zastupitelstva města Sedlčany, mohou pro svou volební kampaň využít zdarma
maximálně jednu stranu formátu A4 městského periodika RADNICE, a to pouze jednou, tedy
v čísle září / 2022 (9 / 2022).
Rekapitulace základních údajů:
▪ Vydání (číslo zpravodaje Radnice)
▪ Termín uzávěrky podání
▪ Termín distribuce zpravodaje Radnice (počátek)

září / 2022 (9 / 2022)
5. srpna 2022 v čase do 12:00 hod. (pátek)
29. srpna 2022 (pondělí)

Předaný propagační materiál bude otištěn bez dalších grafických úprav v předané a převzaté
podobě (podmínkou je předání materiálu v tištěné i digitální, elektronické podobě – nejlépe
ve formátu PDF). Odpovědný za jeho obsah je subjekt, který podání učinil.
Místo pro předání a převzetí: Turistické informační centrum Sedlčany, náměstí T. G. Masaryka
č. p. 34, 264 01 Sedlčany.
Osoba odpovědná za převzetí propagačních materiálů k tisku: Paní Lenka Bučinská; kontakt
734 259 387; bucinska@mesto-sedlcany.cz.
Předání a převzetí bude potvrzeno dokladem o převzetí.
Nad rámec těmito Pravidly stanoveného rozsahu (tzn. jedné strany periodika) nemohou volební
strany a hnutí využít v tomto periodiku (zpravodaj Radnice) jiný prostor, a to ani formou
placené inzerce. Takto stanovená pravidla zaručují kandidujícím stranám naprostou
rovnost ve využití zpravodaje města Sedlčany k volební kampani pro volby
do Zastupitelstva města Sedlčany v roce 2022.
V uvedeném čísle městského zpravodaje Radnice (září / 2022) neplatí základní statut přístupu
Redakční rady městského zpravodaje Radnice, tzn., že stávajícím volebním stranám a hnutím
nezávislých kandidátů zastoupeným v Zastupitelstvu města Sedlčany (rozumí se též

jednotlivým členům ZM), nebude umožněno zveřejnit bezplatně své příspěvky. Pravidelné
rubriky a rozvrh zůstanou zachovány.
Podle ustanovení § 30 zákona o volbách do zastupitelstev obcí může starosta vyhradit plochu
pro vylepení volebních plakátů, a to nejméně 16 dnů přede dnem voleb. Pro letošní komunální
volby starosta města Sedlčany plakátovací plochu bezplatně vyhradí, s využitím jedné
poloviny informační tabule umístěné v sektoru před obchodním domem Rozvoj, a to podle
později vydaného rozhodnutí.
Dle platné a účinné obecně závazné vyhlášky města Sedlčany, kterou se stanoví místní poplatek
za užívání veřejného prostranství, jsou zábory za užívání veřejného prostranství za umístění
reklamních zařízení – např. přenosných nabídkových tabulí, tzv. „áček“ [Článek 5, písmeno f)]
zpoplatněny. Rovněž tak je zpoplatněn zábor veřejného prostranství pro reklamní akce [Článek
5, písm. l)]. Při konání politické akce budou tedy zpoplatněny pouze plochy pro zábor
propagačních materiálů, stánky, servisní zábor apod.
V rámci vyhrazených plakátovacích ploch města Sedlčany, s využitím obecně závazné
vyhlášky – o užívání plakátovacích ploch, tyto lze využít pouze ve smyslu Článku 3 odst. 3,
tedy pro umístění informačního plakátu o konání politické akce.
Konání akce a zábor veřejného prostranství k mítinkům politických stran a hnutí podléhá
ohlašovací povinnosti, případně, jak vyplývá z výše uvedeného i platbě poplatku podle
příslušné obecně závazné vyhláška města Sedlčany.
V době počínající třetím dnem přede dnem voleb a končící ukončením hlasování nesmějí být
žádným způsobem zveřejňovány výsledky předvolebních a volebních průzkumů.
Ve dny voleb je zakázána volební agitace a propagace pro volební strany i nezávislé kandidáty
v objektu, v němž je umístěna volební místnost, či v jeho bezprostředním okolí.
Tato Pravidla budou zveřejněna na elektronické Úřední desce Městského úřadu Sedlčany
a v aktualitách na www stránkách města.
Pravidla volební kampaně pro komunální volby v roce 2022 schválila na svém jednání Rada
města Sedlčany dne 27. července 2022, usnesením zn.: RM 91-1609/2018-2022.

Ing. Miroslav Hölzel v. r.
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