NAŘÍZENÍ RADY OBCE VRANÉ NAD VLTAVOU č. 1/2012
kterým se zakazuje reklama šířená na veřejně přístupných místech mimo provozovnu

Rada obce Vrané nad Vltavou se usnesla dne 25.1.2012 a podle § 11 odst. 1 a § 102
odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů a v souladu s § 2 odst. 1 písm. f) a odst. 6 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, vydat toto nařízení:
§1
(1) Reklama šířená komunikačními médii podle § 3 na veřejně přístupných místech
mimo provozovnu jiným způsobem než prostřednictvím reklamního nebo propagačního
zařízení zřízeného podle zvláštního právního předpisu se na území obce Vrané nad Vltavou
v ulicích vymezených v příloze tohoto nařízení zakazuje.
(2) Veřejně přístupným místem mimo provozovnu (dále jen „veřejně přístupné místo")
se pro účely tohoto nařízení rozumí prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící
obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru.
§2
Reklama podle § 1 odst. 1 je zakázána od 0.00 hodin do 24.00 hodin.
§3
Komunikačními médii, kterými nesmí být šířena reklama na veřejně přístupných
místech, jsou:
a) letáky, navštívenky a vizitky šířené vůči neznámému adresátovi,
b) plakáty, kromě těch, které jsou na základě smlouvy uzavřené s obcí Vrané nad Vltavou
umístěny na obecním mobiliáři, a dále tabule, tyče, pulty, či jiné konstrukce a zařízení, ať
pohybující se, nesené, opřené či zavěšené, včetně jejich osvětlení, upoutané balóny nebo jiné
tvary a plovoucí předměty,
c) dodatečné konstrukce na dopravních prostředcích prezentující reklamu jakýmkoli
způsobem,
d) zařízení šířící reklamu zvukem či obrazem, s výjimkou rozhlasového a televizního vysílání,
e) dopravní prostředky, umístěné na veřejně přístupném místě za účelem šíření reklamy nebo
dopravní prostředky, u nichž je hlavním účelem jízdy šíření reklamy.
f) reklamní periodický tisk,
g) převěsy a plachty z jakéhokoliv materiálu upevněné či zavěšené na stavbách, kromě těch,
které jsou umístěny pouze na stavebním lešení stojícím na přiléhající pozemní komunikaci po
dobu provádění stavebních prací,

h) převěsy a plachty z jakéhokoliv materiálu upevněné či zavěšené na sochách a stromech.
§4
Zákaz šíření reklamy se nevztahuje na
a) charitativní akce, prezentace politických stran a hnutí,
b) shromáždění, pouliční průvody a manifestace svolané podle zvláštního právního předpisu,
c) akce pořádané nebo spolupořádané obcí Vrané nad Vltavou,
d) akce pořádané na základě smlouvy uzavřené mezi pořadatelem a obcí Vrané nad Vltavou.
§5
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. února 2012.

Ve Vraném nad Vltavou dne

.....................................

......................................

Petr Janeček

Martina Filipová

místostarosta

starosta
kulaté razítko obce

vyvěšeno na úřední desku dne 26.1.2012

sejmuto z úřední desky dne……………………………………………………….....

PŘÍLOHA NAŘÍZENÍ RADY OBCE VRANÉ NAD VLTAVOU č. 1/2011
kterým se zakazuje reklama šířená na veřejně přístupných místech mimo provozovnu
Ulice ve Vraném nad Vltavou, kde je zakázána reklama
Vrané:
1 - Nádražní od hranice katastru k č.p. 141
2 - V Zídkách
3 - Pod Lesem
4 - U Školy od křižovatky s ulicí Pod sokolovnou ke křižovatce s ulicí Dlouhá
5 - U Školy od křižovatky s ulicí Příčná ke křižovatce s ulicí Na Vršku
6 - V Dolích
7 - Malá
8 - Nad Školkou
9 - Oblouková
10 – Kruhová
11 – Rovná
12 - Na Kole
13 - V Chatách
14 - U Ameriky
15 - Pod Sokolovnou
16 - Skochovická
17 - Na Chrástech
18 - Dlouhá
19 - Polní
20 - Příčná
21 - Nad Schody
22 - Nad Jezerem
23 - Luční
24 - Na Vršku
25 - Spojovací
26 - Ve Strouze
27 - Sluneční
28 - Zahradní
29 - V Ouvozcích
30 - Ke Statku
31 - Na Kodlíči
32 - Na Konci
33 - Větrná
34 - Akátová
35 - Nad Roklí
36 - K Dubné
37 - Nad Statkem
38 - Na Koutech
39 – Jedlová
40 – Modřínová
41 – Smrková
42 – Borová
43 – U Potoka

Skochovice
44 - Vltavská (od křižovatky s ulicí U jezera k hranici katastru)
45 - Dravkov
46 - U Jezera
47 - Krátká
48 - V Uličce
49 - K Zastávce
50 - Nad Zastávkou
51 - Pobřežní

Březová:
53 - Pod Březovou
54 - Na Vyhlídce
55 - Zvolská
56 - V Polích
57 - V Zahradách
58 – Slepá
59 - Lesní
60 – Okružní
61 - Osiková
62 – Nad Svahem

