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Čl. 1
Obecná ustanovení
1) Pravidla pro výlep plakátů na území města Nejdku, upravují zásady pro
umisťování plakátů (inzerce a politických kampaní) na městem Nejdek
vybudovaných plakátovacích plochách.

Čl. 2
1) Plakátovací plochou se pro tento účel (výlep plakátů) rozumí městem Nejdek
vybudované plakátovací plochy umístěné na veřejných místech, které slouží
k informování občanů, a to především o kulturních, společenských, sportovních
a jiných komerčních událostech formou plakátů.
2) Plakátem se pro tento účel (výlep plakátů) rozumí rozměrný list papíru
vystavovaný na veřejných místech, který s použitím textu, obrazu nebo obojího
společně upoutává, nabízí zboží, služby či produkci, informuje o možnostech
zábavy, sportovního vyžití aj.
3) Za inzerci jsou pro tento účel (výlep plakátů) považovány především:
 pozvánky na společenské a kulturní akce,
 pozvánky na sportovní utkání a ostatní sportovní akce,
 nabídka / poptávka zboží nebo služeb komerčního i nekomerčního
charakteru,
 oznámení k zajištění informovanosti, prevence a bezpečí obyvatelstva
příslušnými institucemi, organizacemi a orgány činnými v těchto
oblastech.
4) Za inzerci pro tento účel (výlep plakátů) není považována: politická nebo
stranická (vyjma období předvolební kampaně, viz článek I., bod 5)), skupinová
či osobní prohlášení nebo komentáře.
5) Předvolební kampaní se pro tento účel (výlep plakátů) rozumí období v délce
trvání 2 měsíců před řádným ukončením voleb, tj. dnem vyhlášení celkových
výsledků voleb. Za volby jsou pro tento účel chápány tyto volby: komunální,
krajské, parlamentní, senátní, prezidentské volby a volby do Evropského
parlamentu. Takové inzeráty musejí být v souladu s těmito Pravidly, a jejich
výlep je povolen pouze v uvedeném období.

6) Správou plakátovacích ploch a výlepovou službou je pověřen Městský úřad
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Nejdek, Odbor investic a správy majetku.

Čl. 3
1) K umisťování plakátů slouží výhradně plakátovací plochy umístěné na
veřejném prostranství, a to:
 ul. Rolavská
 nám. Karla IV. - naproti Městskému úřadu
 ul. Nádražní - před základní školou
 ul. 9. května
 ul. Karlovarská - u zámečku
 ul. Lipová
 ul. Okružní
 ul. Limnická
 Bernov – bývalá točna autobusu
 Horní Suchá – autobusová zastávka
 Pozorka - u spol. PeRoMa
 Fojtov – autobusová zastávka
2) Na Městem Nejdek v budoucnu nově vybudovaných
plakátovacích plochách se užije rovněž těchto Pravidel.

či

přesunutých

3) Materiály k výlepu musejí být doručeny na adresu:
Město Nejdek, nám. Karla IV. 239, 362 21 Nejdek.
4) Uzávěrka příjmu plakátů je vždy v pondělí do 16:00 hodin (vyjma svátků v tomto případě první následující pracovní den. Výlepovým dnem je pak další
následující pracovní den - nejdříve středa).
Výlepovým dnem je úterý (vyjma svátků – v tomto případě první následující
pracovní den).
Cena za výlep je účtována ode dne výlepu.
5) Plakáty budou vylepeny v maximálním počtu dle počtu plakátovacích ploch.
Plakáty navíc nebudou vylepeny. V případě doručení menšího počtu plakátů
než je plakátovacích ploch, budou plakáty vyvěšeny pouze v zaslaném počtu
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a na plakátovacích plochách v takovém pořadí, v jakém jsou uvedeny v těchto
Pravidlech, pokud žadatel pro výlep explicitně neurčí, na kterých
plakátovacích plochách chce výlep plakátů.
V případě požadavku na výlep delší než 7 kalendářních dnů (týden) je potřeba
zaslat potřebný počet sérií plakátů (počet plakátovacích ploch x počet týdnů
výlepu).
V případě přeplnění plakátovacích ploch, nebudou přijímány další plakáty.
Čl. 4
1) Na plakátovací plochy lze bezplatně umístit:
 vlastní informace a sdělení města, městského úřadu, informace
organizací a společností zřizovaných městem či s podílem města,
 informace o havarijních situacích (např. stavby kalamity, záplavy,
požáry, odstávky vody a energií aj.),
 vyhlášení pátrání po pohřešovaných osobách,
 vyhlášení o ztrátě předmětů a zvířat,
 plakáty pro charitativní a humanitární účely,
 plakáty nekomerčního charakteru neziskových organizací, sdružení a
spolků,
 informace o konání kulturních, společenských či sportovních akcí
pořádaných městem Nejdek a jím zřizovaných organizací.
Ostatní plakáty jsou zpoplatněny dle Sazebníku úhrad.

Čl. 5
1) Sazebník úhrad:
Formát

Velikost plakátu
v cm2

Cena za 1 ks / 1 plocha/ 1 týden

A4
A3
A2
A1
A0

1 až 630
631 až 1600
1601 až 2900
2901 až 5600
5601 až 9999

15,- Kč
25,- Kč
35,- Kč
50,- Kč
75,- Kč

U plakátů předvolební kampaně jsou v době předvolební kampaně dle čl. I
těchto Pravidel výše uvedené ceny navýšeny o 50 %.
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Veškeré ceny jsou uvedeny bez DPH.

Čl. 6
1) Umístění a sejmutí plakátů zajišťují pracovníci městského úřadu, odboru
investic a správy majetku města.
2) Všechny plakáty je možné umístit až po vydání souhlasu a uhrazení příslušné
částky dle sazebníku uvedeného v čl. IV. v hotovosti na pokladně Městského
úřadu Nejdek nebo bezhotovostním převodem na příslušný bankovní účet.
V případě, že plakáty nebudou pro výlep odsouhlaseny, bude objednatel
výlepu plakátů písemně vyrozuměn.
3) Plakáty,
 které neodpovídají obsahem čl. III odst. 1, nebo
 u nichž nebyla provedena úhrada za výlep, nebo
 u nichž nebyl vydán souhlas s umístěním,
nebudou vylepeny.
4) Plakáty, které neodpovídají obsahem čl. III odst. 1, plakáty u nichž nebyla
provedena úhrada za výlep nebo plakáty u nichž nebyl vydán souhlas
s umístěním, a které byly i přesto umístěny na plakátovací plochu města,
budou odstraněny a fyzicky zlikvidovány.
5) Inzerce uvedená v čl. I se musí řídit platnými právními předpisy České
republiky a zájmy města nebo jeho občanů. Dále nesmí být lživá, hanlivá,
urážející, poškozující jinou osobu (y), organizace, sdružení, spolky či jiné
subjekty. Taková inzerce a inzerce uvedená v čl. I, bodě 4), nebude
zveřejněna.

Čl. 7
1) Souhlas s umisťováním plakátů vydává vedoucí Odboru investic a správy
majetku nebo jím pověřený zástupce.
2) Město si vyhrazuje právo odmítnutí umístění takového plakátu, u něhož se
domnívá, že je v rozporu s podmínkami uvedenými v těchto Pravidlech.
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Čl. 8
Závěrečná ustanovení
1) Tato pravidla jsou závazná pro každého bez výjimky.
2) Tato pravidla nabývají platnosti a účinnosti dne 01.07.2017 a nahrazují
Směrnici tajemníka Městského úřadu č. Ř/2008 ze dne 01.08.2008. Tato
pravidla byla vydána Radou města Nejdek usnesením č. RM/1649/64/2017
dne 18.05.2017.

V Nejdku dne 18.05.2017

----------------------------------------------Ing. Lubomír Vítek
starosta města Nejdek
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