
Obecně závazná vyhláška města Sedlčan č. 4/2005

o užívání plakátovacích ploch v majetku města

Zastupitelstvo městaSedlčany se na svém zasedání dne 11. července 2005, usnesením
č. 183/2005, usneslo vydat podle § 10 písm. c) a § 84 odst. 2 písm. i) zákona Č. 128/2000 Sb.,
o obcích, v platném znění, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Či. 1
Vymezení plakátovacích ploch v majetku města

(1) Plakátovací plochy v majetku města jsou umístěny:

a) autobusové nádraží (2x) - nástup u stanice Č. 12 a výstup před TJ Tatran
b) ulice Nádražní (2x) - před vlakovým nádražím
c) Na Severním sídlišti -prodejna "U komína"
d) v ulici U Kulturního domu - naproti městskému kinu

'"CI. 2
Povinnosti k užívání plakát ovacích ploch

(1) Plakátování zajišťuje pouze město, a to prostřednictvím Sedlčanských technických
služeb, s. r. o.

(2) Požadavky na zajištění plakátování předkládá žadatel přímo Sedlčanským
technickým službám, s. r. o.

(3) Žadatel může požádat pouze o zveřejnění pozvánky, např. informace o konání
sportovních, kulturních, společenských, prodejních a politických akcí.

(4) Plakátování zajišťované na území města jinými osobami a zveřejňování jiných
informací než je uvedeno ve vyhlášce, je zakázáno.

ČI. 3
Cena služeb

Cena za výlep plakátů, tj. cena za 1 vylepený kus v návaznosti na počet dnů ve výlepu
je uveden v příloze této vyhlášky.
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ČI. 4
Sankce

(1) Porušování této vyhlášky bude posuzováno jako přestupek a bude řešeno ve
smyslu příslušných ustanovení zákona Č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění
pozdějších změn a doplňků.

v
CI. 5

Účinnost

Tato vyhláška nabý-váúčinnosti 15. dnem ode dne jejího vyhlášení.

Ing. Miroslav H o Iz e I
místostarosta

Ing. Jiří B u r i a n
starosta

Sejmuto z úřední desky dne:

1 3. cervce 2005
~.q. 'j du;}!J

Vyvěšeno na úřední desce dne:
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Příloha

Ceník za výlep plakátů

Počet dnů ve výlepu cena za 1 vylepený kus
A4 A3 A2 A1 AO

7 6- 12,- 25,- 35,- 50,-,

14 11,- 22,- 35,- 55,- 65,-

21 15,- 34,- 45,- 75,- 80,-

28 20,- 36,- 55,- 85,- 100,-


