
Výpis   z  U s n e s e n í    

ze  134. schůze Rady města Strakonice 

konané 4.9. 2019 v malé zasedací místnosti MěÚ Strakonice 

 

 Umisťování volebních propagačních materiálů ve volební kampani pro opakované 

volby do Zastupitelstva města Strakonice vyhlášené na den 14. 12. 2019 

Usnesení č. 6595/2019 (134/8) 

Rada města po projednání 

I. Rozhodla, 

že ve volební kampani pro opakované volby do Zastupitelstva města Strakonice vyhlášené na 

den 14. 12. 2019 lze volební propagační materiály umisťovat na zábradlí, sloupy veřejného 

osvětlení apod. ve vlastnictví města Strakonice, a to v souladu s podmínkami uvedenými 

v usnesení Rady města Strakonice č.  1077/2004 z 22. 9. 2004, které bylo přijato v tomto znění: 

Rada města po projednání 

I. Rozhodla 
pronajímat zábradlí, sloupy veřejného osvětlení apod. ve vlastnictví města Strakonice 

žadatelům pro umístění reklamních zařízení, jejichž umístění nepodléhá režimu obecně 

závazné vyhlášky města Strakonice o místních poplatcích. Nájemné činí 10,- Kč za každý i 

započatý m2 plochy reklamního zařízení a každý i započatý den užívání předmětu nájmu 

(celková doba nájmu může činit nejvýše 29 dnů). Smlouva o nájmu bude uzavírána ústně. 

Nájemné bude v plné výši uhrazeno před započetím užívání předmětu nájmu. 

Uzavření této nájemní smlouvy nenahrazuje příslušné povolení MěÚ – odboru dopravy. 

II. Pověřuje  

příslušné zaměstnance města Strakonice zařazené do MěÚ - odboru dopravy uzavíráním 

ústních nájemních smluv dle bodu I.). 

II. Rozhodla, 

že ve volební kampani pro opakované volby do Zastupitelstva města Strakonice vyhlášené na 

den 14. 12. 2019 lze volební inzerci otisknout ve Zpravodaji města Strakonice, a to pouze v jeho 

vydání prosinec 2019. Tato volební inzerce bude umístěna výhradně na prostřední dvoustraně, 

její velikost bude upřesněna následně a bude jednotná pro všechny subjekty, konkrétní umístění 

v rámci dvoustrany bude stanoveno v závislosti na vylosovaném pořadí volební strany 

(subjektu) na hlasovacím lístku pro předmětné opakované volby.  

Volební inzerce bude zpoplatněna dle platného ceníku inzerce. 

Konkrétní pravidla včetně grafického členění a očíslování příslušné dvoustrany budou 

zveřejněna na webových stránkách města Strakonice nejpozději do 16. 10. 2019 a rovněž budou 

zveřejněna ve Zpravodaji města Strakonice, vydání listopad 2019. 

Toto usnesení rady města představuje výjimku z usnesení Rady města Strakonice č. 5348/2018 

z 22. 8. 2018 přijatého ve věci zákazu politické propagace ve Zpravodaji města Strakonice. 

III. Bere na vědomí  

informaci starosty města o jeho rozhodnutí učiněném v souladu s § 30 odst. 1 zákona č. 

491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů, vyhradit plochu pro vylepení volebních plakátů ve volební kampani pro 

opakované volby do Zastupitelstva města Strakonice vyhlášené na den 14. 12. 2019. 

Plocha pro vylepení volebních plakátů bude poskytnuta k využití bezplatně. 

Konkrétní pravidla pro vylepení volebních plakátů včetně specifikace vyhrazených výlepových 

ploch (umístění, pořadí, velikost atd.) budou zveřejněna na webových stránkách města 

Strakonice nejpozději do 16. 10. 2019 a rovněž budou zveřejněna ve Zpravodaji města 

Strakonice, vydání listopad 2019. 

 

 



IV. Rozhodla, 

že v období od 28. 11. –14. 12. 2019 bude pozastavena účinnost usnesení Rady města 

Strakonice č. 5249/2018 z 25. 7. 2018.  

V. Ukládá 

řediteli Městského kulturního střediska Strakonice předložit starostovi města písemnou 

informaci obsahující zejména údaje o lokalizaci, velikosti, stavu a využití (obsazenosti) 

výlepových ploch ve vlastnictví města Strakonice využitelných pro vylepení volebních plakátů 

ve volební kampani pro opakované volby do Zastupitelstva města Strakonice vyhlášené na den 

14. 12. 2019. 

VI. Bere na vědomí 

informaci o plánované schůzce zmocněnců všech politických stran kandidujících do 

opakovaných voleb do Zastupitelstva města Strakonice vyhlášených na den 14.12.2019, která 

se bude konat 14.10.2019 od 16:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Strakonice, a na 

které budou projednána pravidla pro vylepení volebních plakátů a pravidla pro volební inzerci 

ve Zpravodaji města Strakonice.  

 

 

 

 

 
17.9. 2019 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Břetislav Hrdlička 

starosta města Strakonice 

 

 

 


