Obecně závazná vyhláška Obce Palkovice
č. 6/2010
ze dne 1.3.2010
o užívání plakátovacích ploch v majetku obce

Zastupitelstvo obce Palkovice vydalo dne 1.3.2010 v souladu s ustanoveními § 10 písm. c) a §
84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1
Podmínky pro vylepování plakátů
Zveřejňování reklamních a propagačních materiálů nebo informací o chystaných
společenských, kulturních a sportovních akcích, lze na území obce Palkovice provádět formou
vylepování plakátů pouze na vyhrazených plakátovacích plochách za podmínek stanovených
dále.
Čl. 2
Vymezení plakátovacích ploch obce Palkovice a povinnosti k jejich užívání
1) Plakátovací plochy v majetku obce jsou umístěny:
zastávka Stará cesta, zastávka Transformátor, zastávka Osada Šlachta, zastávka Stará
Osada, zastávka Podhůří, zastávka Kubala, dům služeb, Základní škola, zastávka
Tomis, zastávka Kuchař, Policie ČR, zastávka Kopeček, zastávka Rozhraní, zastávka
Myslík Kaple, zastávka Myslík Transformátor.
2) Plakátování zajišťuje pouze obec.
3) Vylepovat plakáty a jiné materiály mimo výlepové plakátovací plochy je zakázáno.
Čl. 3
Zvláštní ustanovení
Obec Palkovice poskytne bezplatně plakátovací místa, pokud se zveřejňované informace
týkají:
a) akce, jejichž celý výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely;
b) akce pořádané Obci Palkovice a organizacemi , jejichž zřizovatelem je Obec Palkovice;
c) sportovní akce pořádané tělovýchovnou jednotou a sportovními oddíly, které mají sídlo na
území obce Palkovice;

d) akce pořádané místními společenskými organizacemi a politickými stranami z Palkovic a
z Myslíku, které jsou registrovány u Ministerstva vnitra, pokud se nejedná o akce pro
komerční účely;
e) filmových a kulturních představení konaných ve zdejším kinosále;
f) oznámení nadřízených orgánů např. Magistrát města Frýdku-Místku, KÚ Ostrava,
Parlament ČR, Veterinární správa, Hygienická stanice aj.
Čl. 4
Zrušovací ustanovení
Touto vyhláškou se ruší obecně závazná vyhláška č. 1/2007 o užívání plakátovacích ploch
v majetku obce schválena dne 25.4.2007 a vyhláška č. 2/2009 o užívání plakátovacích ploch
v majetku obce schválena dne 22.12.2009.
Čl. 5
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.
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