
OBECNI URAD MARTINICE
Martinice ].6. 769 01 Holešov. tel.:573 399 010

Martinice 16,8.2016

Volby do Zastupitelstev krajů a volby do Senátu parlamentu České republiky

V souladu s ustanovením § 16 odst. 1 zákona č. Z47 /I9g5 Sb., o volbách do Parlamentu České

republiky, a o změně a doplnění některých dalších zákonů

stanovuji pIochu pro umístění volebních plakátů a podmínky iejich využívání pro volební kampaň

v rámcivoleb

do Zastupitelstva Zlínského kraje a volby do Senátu Parlamentu České republiky ve dnech 7.-
' 8.10.2016, popř. 2. koIo 14.-15.10.2016 takto:

Po dobu volební kampaně od 1.9.2016 do 16.10.2016 mohou politické strany, politická hnutí

, koalice a kandidáti do Senátu (dále jen volební strany),umisťovat volební plakáty na mostní

konstrukci v obci Martinice. Pokud volební strany chtějí umístit plakáty na tuto plochu, musí

se dohodnout se starostou obce Martinice, bez jeho vědomí nesmí být nic vylepeno.

o umístění volebních plakátů si rozhodne každá volební strana sama, musí však respektovat

volební plakáty jiné strany na místě již instalova né. Za umístění plakátů se po uvedenou dobu

nebude vybírat místní poplatek, neboť jde o informaci ve veřejném zájmu. Volební plakáty

však nesmí být ve dnech voleb umístěny v bezprostředním okolí volební místnosti.

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 čijiný majetek. Plakáty musí být umístěny v souladu s právními předpisy a

technickými normami, za což nese odpovědnost příslušná volební strana.

Bezprostředně po ukončenívoleb, nejpozději však do ZL.ID.2OL6,jsou volební strany

povinny veškeré své volební plakáty z veřejného prostranství odstranit. V případě, že se tak

nestane, bude zabezpečeno jejich odstranění na náklady volební strany.
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