MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÉ HRADY
Kulturní a informační centrum
Pravidla užívání plakátovacích ploch v Nových Hradech a osadách
ve vlastnictví města Nové Hrady
Tato Pravidla užívání plakátovacích ploch ve vlastnictví města Nové Hrady byla schválena Radou
města Nové Hrady dne 24.06.2019.
Úvodní ustanovení
1. Cílem a účelem těchto pravidel je stanovení pravidel pro užívání plakátovacích ploch
v majetku města Nové Hrady, zabezpečení veřejného pořádku a zachování estetického
vzhledu města a osad.
2. Plakátovací plochy jsou určeny pro vyvěšování plakátů. Plakáty se pro účel těchto pravidel
rozumí mimo plakátů i reklamní a propagační letáky, inzeráty, oznámení, obchodní nabídky
a další obdobné tiskoviny určené k vylepení, pro právnické a fyzické osoby, státní orgány a
organizace, zájmová sdružení a spolky.
Užívání plakátovacích ploch
1. Uvedené plakátovací plochy jsou určené výhradně ke zveřejňování informací o pořádání
společenských, kulturních, sportovních, politických a prodejních akcí formou plakátů, nejsou-li v rozporu s dobrými mravy. Městské plakátovací plochy jsou označeny textem:
„Tato plakátovací plocha je majetkem města Nové Hrady a podléhá Pravidlům užívání plakátovacích ploch v Nových Hradech a osadách. Pravidla byla schválena Radou města dne
24.6.2019 a jsou dostupná v Kulturním a informačním centrum Nové Hrady nebo na webu
www.kicnovehrady.cz“

2. Plakátování na uvedených plochách zajišťuje město Nové Hrady prostřednictvím
Kulturního a informačního centra.
3. Výlep plakátů a dalších oznámení na plakátovacích plochách není zpoplatněn, s výjimkou
volebních plakátů.
4. Požadavky na zajištění výlepu plakátů předkládá žadatel v Kulturním a informačním centru,
nám. Republiky 46, 373 33 Nové Hrady (přízemí radnice). Tel.: 386 362 195,
www.kicnovehrady.cz, a to v jeho provozní době.
5. Vylepování plakátů se provádí dle možností KIC, zpravidla 1 – 2x týdně (v rámci města Nové Hrady) a zpravidla 1x týdně v rámci osad. Umístěny mohou být pouze plakáty dodané
v dostatečném předstihu.
6. K výlepu budou akceptovány pouze plakáty ve formátu A4, A3 a A2, vždy pouze v 1 vyhotovení na 1 plakátovací plochu.
7. Plakáty žadatele o výlep budou označeny razítkem Kulturního a informačního centra Nové
Hrady a upevněny kovovými sponkami nebo připínáčky.
8. V případě, že dojde z důvodu nepříznivého počasí nebo jiných neovlivnitelných podmínek
ke ztrátě nebo poškození vylepeného plakátu, může žadatel doručit nové plakáty a požádat
o nový výlep. Provozovatel však nezodpovídá za poškození plakátu.
9. Provozovatel si v případě nedostatku místa na plakátovacích plochách vyhrazuje právo
plakáty nevylepit.
10. Plakáty budou sejmuty pověřenou osobou vždy po ukončení aktuálnosti daného plakátu.
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11. Výlep plakátů na uvedených plakátovacích plochách jinými osobami než je pověřená osoba
a používání uvedených plakátovacích ploch k jiným účelům než je uvedeno, je zakázáno.
12. Je zakázáno vylepovat plakáty, jejichž obsah je v rozporu s Listinou základních práv a svobod.
13. Neoprávněně vylepené plakáty budou z plakátovacích ploch odstraněny pověřenou
osobou.
14. Výlep plakátů se zakazuje na ostatních veřejných plochách v majetku města Nové Hrady
(autobusové zastávky, odpadkové koše, úřední deska, informační tabule, lampy veřejného
osvětlení apod.)
Podmínky pro výlep volebních plakátů
1. Volební plakáty je možné vylepit pouze v době předvolební kampaně.
2. Předvolební kampaní se pro tento účel rozumí období v délce trvání 1 měsíce před řádným
ukončením voleb, tj. dnem vyhlášení celkových výsledků voleb. Za volby jsou pro tento účel
chápány volby komunální, krajské, parlamentní, senátní, prezidentské a volby do Evropského parlamentu.
3. Z důvodu volného místa na plakátovacích plochách je velikost plakátů max. A3 a maximální počet plakátů jednoho volebního subjektu na plakátovací ploše je jeden.
4. Cenové podmínky pro výlep volebních plakátů určí Rada města dva měsíce před konáním
voleb.

V Nových Hradech, 24.06.2019

Ing. Jitka Duspivová
referent Kulturního a informačního centra
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