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Informace volebním stranám o vyhrazení plochy pro výlep 

volebních plakátů v obci Nekoř 
pro volby do Poslanecké sněmovny PČR konané ve dnech 20. a 21. října 2017 

 

V obci Nekoř  je výlep plakátů upraven obecně závaznou vyhláškou obce 

Nekoř  č. 1/2014 o užívání plakátovacích ploch v majetku obce, ve které je uveden 

seznam plakátovacích ploch včetně  schváleného ceníku  výlepu.  

Vzhledem k velikosti plakátovacích ploch  bude obec Nekoř přijímat k výlepu  

plakáty o maximální velikosti A3 a to na dobu max. 14 dnů, aby byla splněna  

možnost rovného přístupu ke všem volebním subjektům a respektovány sjednané 

komerční výlepy.   Cena výlepu činí:    

Cena 1 ks za 1. týden  A4 10,- Kč   A3 15,- Kč 

Cena 1 ks za 2. týden  A4 20,- Kč   A3  30,- Kč.  

Výlep je zajištěn pracovníky obce Nekoř,  

Příjem objednávek na OÚ Nekoř, tel.  724 181465.   

Plakáty vylepené v rozporu s vyhláškou  obce Nekoř 1/2014 budou z výlepních 

ploch v majetku obce bezprodleně odstraněny.  

 

Ve smyslu ustanovení § 16 odst. 4 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do 

Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve 

znění pozdějších předpisů,  
 

informuji volební strany, o vyhrazení plochy pro výlep volebních plakátů.  

 

Plocha a o velikosti A3(na výšku) bude pro každou volební stranu vyhrazena v 

posledních 16 dnech kampaně ve dnech od 3.10.2017 do 20.10.2017 12,00 hodin  

ve středu obce v prostoru náměstíčka před kulturním domem na provizorně 

umístěné výlepní ploše určené výhradně  k tomuto účelu.   

Tento výlep bude zpoplatněn dle  platného ceníku pro výlep plakátů dle vyhl. 

1/2014.  Příjem objednávek na OÚ Nekoř, tel. 724 181 465. 

 

          

 

          Ing. Jiří Pomikálek,

          starosta Obce Nekoř 
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