OBEC LICHNOV
.

,

Obecně závazná vyhláška č. 1/2012,
o umíst'ování plakátů a reklamních zařízení na území obce
Zastupitelstvo

obce Lichnov se na svém zasedání dne 29.3. 2012 usnesením č. 5/9 usneslo vydat

podle § 71 odst. 6 zák.

č.

50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ( stavební

zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 10 a § 84 odst. 2 písmo h)
zák.

č.

128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku

(dále jen "vyhláška"):

ČI. 1
Základní pravidla
Účelem této vyhlášky je stanovit základní pravidla pro umísťování plakátů, reklamních

letáků a

reklamních zařízení na celém území obce Lichnov.

ČI. 2
PlakátovaCÍ plochy
K umísťování

plakátů a reklamních letáků slouží výhradně vyhrazené plakátovací plochy.

plakátovacích

ploch je přílohou č. 1 této vyhlášky. Správa plakátovacích

svěřena pověřenému

pracovníkovi

obce, jehož prostřednictvím

Seznam

ploch v majetku obce je

je za úplatu prováděno umísťování

plakátů a letáků na těchto plochách. Je zakázáno umísťovat na tyto plochy letáky a plakáty bez vědomí
vlastníka nebo jím pověřeného správce. Zakazuje se umísťování plakátů nebo letáků na kmeny stromů,
fasády domů, oplocení,

autobusové

zastávky a zakazuje se obdobná činnost, která by negativně

zasáhla do životního prostředí a vzhledu obce.
Kontrolní

činnost,

zda jsou plakáty umísťovány

pouze na vyhrazených

plakátovacích

plochách

zajišťuje pověřený pracovník obce.
V období volební kampaně k volbám do republikových

a místních zastupitelských

orgánů může rada

obce stanovit zvláštní režim pro využití plakátovacích ploch.

ČI. 3
Odstranění plakátů
Po ukončení doby, potřebné k vyvěšení plakátů nebo letáků, popř. tehdy, kdy je plakát nebo leták
poškozen natolik, že neplní svou funkci a narušuje vzhled obce, je správce povinen jej odstranit tak,
aby nedošlo k narušení životního prostředí nebo vzhledu obce.

K odstranění plakátů dojde také pokud bude zjištěno svévolné vyvěšení plakátů a nebo vyvěšení bez
zaplacení ceny za vyvěšení dle ČI. 5 této vyhlášky.

ČI. 4
Umisťování reklamních zařízení
Umístění reklamních zařízení je možné jen se svolením vlastníka objektu nebo pozemku, na kterém
má být zařízení umístěno a za podmínek vyplývaj ících z ustanovení stavebního zákona
v platném znění, zákona o pozemních komunikacích
104/1997 Sb., v platném

Č.

Č.

50/1976 Sb.,

13/1997 Sb., v platném znění a vyhlášky

znění. Na základě velikosti reklamního

Č.

zařízení a jeho umístění vydá

stavební úřad v souladu s platnými předpisy povolení k tomuto zařízení, případně odsouhlasí ohlášení
tohoto zařízeni. Povolení k umísťování reklamních zařízení na stavbách, které jsou kulturní památkou
a v památkových

zónách je možno vydat pouze po předchozím

souhlasu

příslušného

orgánu

památkové péče.
Reklamní zařízení umístěná na budovách musí být přizpůsobena jejich architektuře
základní členění průčelí a jeho významné
urbanistickému

a architektonickému

detaily. Umístění reklamních

a nesmí rušit

zařízení musí odpovídat

charakteru prostředí a požadavkům na zachování pohody bydlení.

Žádné z reklamních zařízení nesmí svým provedením, obsahem, nebo umístěním narušit vzhled obce
nebo porušit právní řád ČR. Umístěním reklamních zařízení nesmí být obtěžováno okolí a ohrožována
bezpečnost a plynulost provozu na přilehlých pozemních komunikacích.

ČI. 5
Žadatel a cena za vyvěšení

Žadatelem je fyzická a právnická osoba, která požádá o vyvěšení plakátů dle ČI. 6 této vyhlášky. Cena
je zajeden plakát ajedno místo, včetně platné sazby DPH.

Velikost plakátu (1 ks)

Doba vyvěšení

Cena s DPH v Kč

A4

3 týdny

20,15,-

2 týdny
A3

A2

Ai

1 týden

10,-

3 týdny

25,-

2 týdny

20,-

1 týden

15,-

3 týdny

30,-

2 týdny
1 týden

25,-

3 týdny

20,40,-

2 týdny

35,-

1 týden

30,-

2

ČI. 6
Splatnosta termín vyvěšení
Cena ve výši stanovené

podle ČI. 5 je splatná při předání plakátu na podatelně OÚ v hotovosti.

Vývěsní dny jsou pouze pracovní pondělí a čtvrtek. Dodané plakáty budou po zaplacení vyvěšeny v
nejbližší připadající vývěsní termín od následujícího dne po zaplacení. V případě zaplacení a předání
plakátů ve čtvrtek bude vývěsní termín až následující první pracovní vývěsní den následující po dni
pracovního klidu.

ČI. 7
Osvobození od platby
Od platby za vyvesovam

plakátů je osvobozena

Obec Lichnov a organizace

zřízené obcí, dále

organizace a spolky sídlící v Lichnově a Restaurace Stará jizba, Restaurace Na hřišti a Hostinec Na
obecní.

ČI. 8
Tato vyhláška nenahrazuje ustanovení stavebního zákona

Č.

50/1976 Sb., v platném znění a předpisů

souvisejících.

ČI. 9
Porušení této vyhlášky budou postihována jako přestupek podle zák.
příp. dle § 105 a 106 zák.
zák.

Č.

Č.

Č.

200/1990 Sb., v platném znění,

50/1976 Sb., v platném znění (stavební zákon) a dále pak dle § 35 a § 39

20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, nepůjde-Ii o trestný čin.

ČI. 10
Účinnost
Tato obecně
vyhlášení.

závazná

vyhláška

nabývá

účinnosti

15. dnem následujícím

po dni jejího

ČI. 11
Doložka platnosti: tato obecně závazná vyhláška
zasedání 29.března 2012 usnesením Č. 5/9.

0;

byla schválena Zastupitelstvem

obce na svém

.

Ing. Aleš Mičulka
starosta

Stanislav Keller
místostarosta

Vyvěšeno na úřední desce dne:
Sejmuto z úřední desky dne:
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Příloha č. 1 Obecně závazné vyhlášky č. 1/2012
Seznam plakátovacích ploch:
1/ Okluk
2/ Starájizba
3/ Jednota
4/ Zastávka Obecní
5/ Koudelkův most
6/ Zastávka Zemanův most
7/ Bordovice
8/ Zastávka Březiny
9/ Zastávka U Přibyly
10/ Zadky
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