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Město Holešov 
Rada města Holešova 

 
Nařízení města Holešova č. 3/2018 

 
kterým se zakazuje reklama šířená na veřejně přístupných místech mimo 

provozovnu 
 

Rada města Holešova se na své schůzi dne 04.06.2018 usnesením č. 188/15/RM/2018 

usnesla vydat na základě ustanovení § 2 odst. 1 písm. d) a odst. 5 zákona č. 40/1995 Sb., o 

regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového  

a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o regulaci reklamy“)  

a v souladu s ustanovením § 11 a § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 

(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, toto nařízení:  

 

Čl. 1 

1) Účelem tohoto nařízení je ochrana a zachování estetického prostředí, kulturního 

dědictví a vzhledu města Holešov formou stanovení zákazu šíření reklamy na vybraných 

veřejně přístupných místech mimo provozovnu jiným způsobem než prostřednictvím 

reklamního nebo propagačního zařízení zřízeného podle zvláštního právního předpisu1 

určenými komunikačními médii.  

2) Reklamou se rozumí oznámení, předvedení či jiná prezentace šířené zejména 

komunikačními médii, mající za cíl podporu podnikatelské činnosti, zejména podporu 

spotřeby nebo prodeje zboží, výstavby, pronájmu nebo prodeje nemovitostí, prodeje nebo 

využití práv nebo závazků, podporu poskytování služeb, propagaci ochranné známky, pokud 

není dále stanoveno jinak2.   

3) Veřejně přístupným místem se pro účely tohoto nařízení rozumí veřejná prostranství, 

tj. všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné 

každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví  

k tomuto prostoru.  

 

 Čl. 2 

Komunikačními médii, kterými nesmí být reklama šířena, jsou: 

a) letáky, navštívenky, vizitky, brožury, katalogy a jiné obdobné tištěné propagační materiály 

šířené vůči neznámému adresátovi umisťováním za stěrače či jiné součásti silničních 

motorových vozidel3, 

b) letáky, navštívenky, vizitky, brožury, katalogy a jiné obdobné tištěné propagační materiály 

šířené vůči neznámému adresátovi jakýmkoliv jiným způsobem, než je uvedeno v písm. a), 

                                                           
1
 Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

2
 Zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování 

rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů. 
3
 § 2 a § 3 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona 

č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých 
souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb.,  
v platném znění. 
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c) plakáty, převěsy a plachty z jakéhokoliv materiálu, upoutané balóny nebo jiné tvary, 

panely, tabule, tyče, pulty či jiné konstrukce a zařízení volně stojící, zavěšené, nesené nebo 

opřené na plotech, zábradlích, stromech či domech, 

d) plakáty a inzerce vylepované nebo jinak umisťované na sloupech veřejného osvětlení, 

městském mobiliáři, skříňkách elektro, HUP nebo v květináčích,  

e) zařízení šířící reklamu zvukem či obrazem, 

f) dodatečné konstrukce na vozidlech3 šířící reklamu jakýmkoliv způsobem, 

g) vozidla3 stojící na veřejně přístupném místě za účelem šíření reklamy nebo vozidla3,  

u nichž je šíření reklamy hlavním účelem jízdy. 

 

Čl. 3 

Reklama šířená komunikačními médii uvedenými v článku 2 tohoto nařízení, se zakazuje  

na území městské památkové zóny Holešov4. Území městské památkové zóny Holešov 

vymezuje příloha tohoto nařízení.  

 

Čl. 4 

Reklama je zakázána v době od 0:00 do 24:00 hodin. 

 

Čl. 5 

Zákaz šíření reklamy se nevztahuje na: 

a) ohlášené veřejné sbírky pořádané podle zvláštních předpisů5, 

b) kulturní, sportovní, vzdělávací a charitativní akce, prezentace politických stran  

a hnutí, 

c) shromáždění, průvody a manifestace svolané podle zvláštního právního předpisu6.   

 

Čl. 6 

Dozor nad dodržováním nařízení a přestupky upravuje zvláštní právní předpis7.   

 

                                                           
4
 Vyhláška Jihomoravského Krajského národního výboru ze dne 20. listopadu 1990 o prohlášení území 

historických jader měst za památkové zóny. 
5
 Zákon č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů (zákon o veřejných sbírkách),  

ve znění pozdějších předpisů. 
6
 Zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů. 

7
 Zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování 

rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů 
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Čl. 7 

Toto nařízení nabývá účinnosti 15. dnem po dni vyhlášení. 

 

 

  

 

Mgr. Rudolf Seifert v. r. 

  

Bc. Jaroslav Chmelař v. r. 

starosta města  místostarosta města 

 

 

Příloha:  

Seznam ulic, náměstí a jiných veřejných prostranství, tvořících Městskou památkovou 

zónu Holešov (dále též „MPZ“) 

1. náměstí Dr. E. Beneše  
2. náměstí Sv. Anny - celé 
3. náměstí F. X. Richtra – celé 
4. ulice Zámecká 
1. ulice Malá  
2. ulice Masarykova – hranice MPZ překračuje ulici Masarykovu od Smetanových sadů 

do bezejmenné uličky se schody vedoucí k zámku, tedy MPZ zahrnuje část ulice od 
nám. Dr. E. Beneše k domu č.p. 64 (Marven Kebab) včetně 

3. Smetanovy sady – celá plocha mimo budov škol a MěÚ), hranice MPZ je ale těsně 
u fronty škol a MěÚ, tedy zahrnuje celou plochu Smetanových sadů 

5. zámecká zahrada mimo stadion Míru a koupaliště, hranice MPZ vede v čáře plotu a 
zdi zámecké zahrad.  

Hranici MPZ dále vymezují ulice: 
4. Holajka – hranice MPZ vede frontou domů na Holajce blíž centru (hranice MPZ je 

uprostřed ulice) od Zámecké ulice a stáčí se bezejmennou ("Švédskou") uličkou 
kolem sálu Jehovistů na náměstí Svobody (hranice MPZ je uprostřed uličky) 

5. náměstí Svobody - od náměstí Sv. Anny po vyústění bezejmenné ("Švédské") uličky 
po obou stranách ulice, od vyústění bezejmenné uličky frontou domů blíž centru až 
po ulici U Potoka (hranice MPZ je uprostřed ulice)  

6. ulice U Potoka – hranice MPZ vede frontou domů blíž centru (hranice MPZ je 
uprostřed ulice) až po malé kulaté náměstíčko (křížení s ulicí Malou) 

7. ulice Palackého – hranice MPZ překračuje ulici Palackého od Malé ulice ke 
Smetanovým sadům,  

8. bezejmenná ulička od Masarykovy ulice k zámku - MPZ vede frontou domů - zdí - blíž 
centru (hranice MPZ je uprostřed uličky) 
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Mapa Městské památkové zóny Holešov 

 


