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Oznámení starosty města 

 

S odvoláním na ustanovení § 30 odst. 1 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí 
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a ustanovení § 16 odst. 4 zákona č. 
247/1995 Sb. o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů,  

vyhrazuji 
 

pro účely volební kampaně pro volby do Zastupitelstva města Holešova a do Senátu Parlamentu 
ČR jakožto plochu pro vylepení volebních plakátů ve dnech 07.09.2022 – 02.10.2022: 
 

1) Úsek plotu zámeckého areálu od vchodu do zámku (náměstí F.X. Richtera) po 
křižovatku ulic Partyzánská/Pivovarská. 

 
Tabule k vylepení plakátů budou upevněny tak, aby nedocházelo k jejich samovolnému uvolnění 
ze sloupů, či poletování (povalování) tabulí po veřejném prostranství, či komunikacích, a to 
především v době špatných klimatických podmínek (vítr, déšť).  
 
Volební propagace nebude umisťována na jiných plotech ve vlastnictví města, kde by mohlo 
následkem povětrnostních podmínek dojít k poškození plakátů nebo plotu.  
 
Volební plakáty nebudou umístěny na: 

1)  sloupech veřejného osvětlení na nám. Dr. E. Beneše, kolem zámku (černé litinové sloupy) 
a v ulici Grohově;  

2) sloupech veřejného osvětlení, kde se nachází dopravní značení, a musí být umístěny 
v souladu s pravidly o plynulosti a bezpečnosti silničního provozu a bezpečnosti chodců;  

3) sloupech městského informačního systému. 
 
Volební strany zajišťují umístění volebních plakátů na vlastní náklady a nebezpečí a nesou 
současně odpovědnost za to, že jimi nebude ohrožena bezpečnost občanů, ani poškozen veřejný 
či jiný majetek. Plakáty musí být umístěny v souladu s právními předpisy a technickými normami, 
za což nese odpovědnost příslušná volební strana. 
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Bezprostředně po ukončení voleb, nejpozději však do 05. října 2022, jsou volební strany povinny 
veškeré své volební plakáty odstranit. V případě, že se tak nestane, bude zabezpečeno jejich 
odstranění na náklady volební strany. 

V Holešově dne 07.09.2022    

 
 
Mgr. Rudolf Seifert v.r. 
   starosta města   
 
Pozn.: V případě umístění reklamních zařízení na veřejném prostranství ve smyslu zákona  
č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, se bude postupovat dle 
obecně závazné vyhlášky města Holešova č. 8/2019, o místním poplatku za užívání veřejného 
prostranství, ve znění OZV města Holešova č. 3/2020. 
 
 


