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OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA

MĚSTA  LUHAČOVICE

Č. 11/2005

o užívání plakátovacích ploch v majetku města Luhačovice 

Zastupitelstvo města Luhačovice se na svém zasedání dne 15. 12. 2005 usneslo vydat na 
základě § 10 písmeno a) a c)  a § 84 odst. 2 písmeno i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů tuto obecně závaznou vyhlášku:

Článek  1

K zajištění zveřejnění informací, zpráv, oznámení, aktualit a reklam od organizací, podnikatelů, zájmových 
sdružení, spolků a občanů určených pro obyvatele a návštěvníky zřídilo město Luhačovice na svém území  
plakátovací plochy, které jsou v majetku města Luhačovice. 

Článek 2

Vymezení plakátovacích ploch v majetku města Luhačovice

1. Plakátovací plochy v majetku města jsou umístěny:

a) v ulici Zahradní čtvrť u kotelny

b) v ulici Družstevní u trafiky

c) v ulici Družstevní u zámku

d) v ulici Nádražní u křižovatky s ul. Masarykovou

e) v prostoru autobusového nádraží

f) v prostoru mezi budovou pošty a domem kultury Elektra

g) v ulici Dr. Veselého naproti České spořitelny

h) na křižovatce ulic Dr. Palko Blaho a Dr. Veselého

i) v ulici Jurkovičova alej u Slunečních lázní

j) u zastávky autobusů v Pražské čtvrti

k) u autobusových zastávek v městských částech Kladná Žilín, Polichno a Řetechov

Článek 3
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Povinnosti k užívání plakátovacích ploch

(1) Správcem plakátovacích ploch jsou Technické služby, příspěvková organizace, se sídlem Luhačovice, 
Uherskobrodská 188, které jsou jediným subjektem zajišťujícím plakátování.

(2) Správce provádí plakátování za úplatu. 

(3) Žadatel může požádat pouze o zveřejnění informací uvedených v čl.1. Požadavky na zajištění plakátování 
podává žadatel  správci plakátovacích ploch. Jakým způsobem bude plakátování provedeno určuje správce 
plakátovacích ploch. 

(4) Jiným osobám je na plakátovacích plochách uvedených v čl. 2 odst. (1) plakátování zakázáno. 

Článek 4

Závěrečná ustanovení

(1) Touto obecně závaznou vyhláškou se ruší obecně závazná vyhláška města Luhačovice          
č. 12/1992 O plakátování ze dne 12.3.1992.

(2) Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctý den od jejího vyhlášení.

        Ing. Bohuslav Marhoul PhDr. František Hubáček
                        starosta místostarosta

Vyvěšeno na úřední desce dne:  19.12.2005

Sejmuto z úřední desky dne:        4.1.2006


