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Kompetenční zmocnění:
▪ zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (ustanovení
§ 103 písm. h);
▪ zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů (ustanovení § 30 odst. 1).
Podpůrné rozhodnutí orgánů města Sedlčany:
▪ usnesení Zastupitelstva města Sedlčany zn. 319/2018-2022 ze dne 6. června 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.“
▪ usnesení Rady města Sedlčany zn. RM 91-1609/2018-2022 ze dne 27. července 2022, jehož
výrok zní:
„Rada města Sedlčany schvaluje Pravidla volební kampaně pro komunální volby v roce 2022
do Zastupitelstva města Sedlčany s využitím zpravodaje města Sedlčany (periodikum Radnice)
a s využitím možnosti vyhradit plochu pro vylepení volebních plakátů na základě rozhodnutí
starosty města Sedlčany v souladu s ustanovením § 30 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách
do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů.“
Ve smyslu výše uvedených kompetenčních ustanovení a podpůrných rozhodnutí vrcholových
orgánů města Sedlčany vydávám toto
Rozhodnutí starosty města o vyhrazení ploch pro vylepení volebních plakátů v rámci
volební kampaně pro komunální volby v roce 2022
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 polovinu připadající na jeden subjekt, a to jedné ze dvou určených vývěsních
tabulí Městského úřadu Sedlčany, které jsou umístěny na náměstí T. G. Masaryka v prostoru
před hlavním průčelím Obchodního domu Rozvoj (bývalá Úřední deska Městského úřadu
Sedlčany), při chodníku v hlavní podélné ose náměstí.

Každému zaregistrovanému volebnímu subjektu registrační úřad, a to postupem v souladu
se zákonem č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů, vylosoval čísla pro volební strany kandidující do Zastupitelstva
města Sedlčany, a to následně:
Sedlčany

KDU-ČSL
Občanská demokratická strana
Sdružení nezávislých kandidátů Sedlčan
Šance pro Sedlčany
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2
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V uvedeném pořadí, stanoveném vylosovanými čísly, přiděluji subjektům, které se úspěšně
registrovaly do voleb do Zastupitelstva města Sedlčany 2022 určené plochy, takto:
▪ subjekt s vylosovaným číslem „1“ má pro vylepení volebních plakátů k dispozici polovinu
první vývěsní plochy první tabule, která je nejblíže při silnici ústící do ulice Nádražní (směr
Červený Hrádek), a to při pohledu uvedeným směrem (plocha při levé ruce);
▪ subjekt s vylosovaným číslem „2“ má pro vylepení volebních plakátů k dispozici druhou
polovinu první vývěsní plochy první tabule, která je vpravo od plochy určené subjektu
s pořadovým číslem „1“, počítáno od silnice ústící do ulice Nádražní (směr Červený Hrádek),
a to při postavení naproti první vývěsní tabuli výše uvedeným směrem (plocha v pravé polovině
vývěsní tabule);
▪ subjekt s vylosovaným číslem „3“ má pro vylepení volebních plakátů k dispozici polovinu
druhé vývěsní plochy druhé vývěsní tabule, která je blíže při silnici ústící do ulice Nádražní
(směr Červený Hrádek), a to při pohledu uvedeným směrem (plocha při levé ruce);
▪ subjekt s vylosovaným číslem „4“ má pro vylepení volebních plakátů k dispozici druhou
polovinu druhé vývěsní plochy druhé tabule, která je vpravo od plochy určené subjektu
s pořadovým číslem „3“, počítáno od silnice ústící do ulice Nádražní (směr Červený Hrádek),
a to při postavení naproti druhé vývěsní tabuli výše uvedeným směrem (plocha v pravé polovině
vývěsní tabule).
Propagační materiál bude zveřejněn (vyvěšen) zmocněncem strany, politického hnutí nebo
nezávislých kandidátů (popřípadě politickým subjektem pro tento akt písemně určenou
osobou), a to za účasti a výkonem k tomu pověřeného zaměstnance Městského úřadu Sedlčany
bez kompetence dalších grafických úprav a jakéhokoli zásahu. Městský úřad Sedlčany
neposkytuje pomocné prostředky pro umístění, pouze technicky zajišťuje zveřejnění.
Odpovědný za obsah zveřejněného materiálu je volební subjekt, který materiál zveřejnil.
Místem pro aktivaci tohoto rozhodnutí je Podatelna Městského úřadu Sedlčany na adrese
administrativní budovy: Sedlčany, náměstí T. G. Masaryka č. p. 32, 264 01 Sedlčany (přízemí).
Osoba pověřená výkonem pro zveřejnění (vyvěšení) propagačních materiálů je paní Hana
Jindrová; tel. kontakt 314 002 933; případně e-mail: podatelna@mesto-sedlcany.cz.
Propagační materiály vzhledem k organizaci práce lze politickým subjektem zveřejnit v každý
pracovní den, a to dopoledne v čase od 9:00 hod. do 10:00 hod. a odpoledne v čase
od 13:00 hod. do 14:00 hod.
Propagační materiály budou zveřejněny v uzavřeném intervalu dní ode dne 1. září 2022
(nejdříve od 9:00 hod.) do dne 22. září 2022 (nejpozději do 14:00 hod.).

Takto vydané rozhodnutí ve věci umístění volební propagace na vývěsních tabulích
Městského úřadu Sedlčany zaručuje kandidujícím stranám a hnutím naprostou rovnost
ve využití určených ploch k volební kampani pro volby do Zastupitelstva města Sedlčany
v roce 2022.
Toto Rozhodnutí starosty města Sedlčany je zveřejněno na elektronické Úřední desce
Městského úřadu Sedlčany a v aktualitách na www stránkách města.
Upozorňuji, že v době počínající třetím dnem přede dnem voleb nesmějí být žádným způsobem
v rámci činěné propagace zveřejňovány výsledky předvolebních a volebních průzkumů.

Ing. Miroslav Hölzel v. r.
starosta města Sedlčany

Rozdělovník:
▫ paní Dana Kostínková, zmocněnec Občanská demokratická strana
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