Dobrý den,
k Vašemu dotazu sděluji:
Plochy pro vylepení volebních plakátů ve smyslu zákona 247/1995 Sb. jsou určeny „vyhrazením“
podle § 16, odst. 1 zákona. Text tohoto vyhrazení podepsal pan starosta dnes a vkládám ho níže do
těla této zprávy. Je uveden logem města, pokud by Váš poštovní klient neuměl zpracovat, informujte
mě a pokusím se zaslat jinak.
Konkrétní podmínky výlepu za úhradu naleznete na adrese: http://www.mestskyklub.cz/
Na Vaši zprávu jsem nemohl dát přímou odpověď, protože náš úřad nepoužívá OutlookExpres, zprávu
zasílám z MS Office Outlook.
S pozdravem

Mgr. Josef Petera
vedoucí odboru správního
Tel.:
491 419 620
Fax:
491 419 623
Mobil: 605 201 075
E-mail: petera@novemestonm.cz
Městský úřad
Nové Město nad Metují
náměstí Republiky 6
549 01 Nové Město nad Metují

Městský úřad Nové Město nad Metují
náměstí Republiky 6
549 01 Nové Město nad Metují

Vyhrazení plochy pro vylepení volebních plakátů

pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České Republiky, které se konají ve dnech
25. a 26. října 2013

V souladu s ustanovením § 16 odst. 1 písm. f) zákona č. 247/1995 Sb., o volbách
do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, stanovuji
vyhrazení plochy pro vylepení volebních plakátů:

1. Politické strany, politická hnutí a koalice mohou použít vlastní skládací plochy
umístěné tak, aby nebránily provozu na chodnících a výhledu na křižovatkách.
2. Městský úřad zapůjčí kandidujícím volebním stranám, které byly zaregistrovány
registračním úřadem Krajským úřadem Královéhradeckého kraje mobilní výlepovou
plochu.
3. Na městských plakátovacích plochách provede výhradně za úhradu výlep volebních
plakátů pracovník Městského klubu. 1/3 plochy musí být zachována pro potřeby
města.
4. Politické strany, politická hnutí a koalice mají na městských plakátovacích tabulích
rezervovány 2/3 plochy s podmínkou rovnoměrného využití pro jednotlivé volební
strany.
5. Plochy pro vylepení plakátů jsou vyhrazeny od 14. října 2013 po dobu 11 dnů
přede dnem voleb.
6. Vylepování plakátů mimo uvedené plochy je v rozporu s obecně závaznou vyhláškou
o čistotě ve městě č. 6/2004.
Za dodržování zásad výlepu zodpovídají zmocněnci volebních stran.

V Novém Městě nad Metují
Dne 9. září 2013

Petr Hable
starosta

