Pravidla pro volební kampaň pro volby prezidenta republiky 2018 v Kostelci nad Orlicí
Město Kostelec nad Orlicí na základě usnesení Rady města č. RM 27/2017, bod. 1q), ze dne
20.11.2017 vyhlašuje, v souladu s principem rovnosti kandidátů na funkci prezidenta republiky,
pro volby prezidenta republiky, které se uskuteční ve dnech 12. a 13. ledna 2018 a případné
druhé kolo ve dnech 26. a 27. ledna 2018, tyto podmínky pro Kostelec nad Orlicí:
1. Shromáždění k představení kandidátů
Každému kandidátu zaregistrovanému pro volby prezidenta republiky nebo třetí osobě, která
provádí volební kampaň na podporu registrovaného kandidáta pro volby prezidenta republiky,
které se uskuteční ve dnech 12. a 13. 1. 2018 a případné druhé kolo ve dnech 26. a 27. 1
2018, bude bezplatně poskytnuta část plochy Palackého náměstí či jiného veřejného
prostranství na pozemku ve vlastnictví města Kostelec nad Orlicí pro uspořádání
předvolebního shromáždění k představení kandidátů a volebních programů.
Podmínkou pro poskytnutí prostranství je podání Oznámení o konání shromáždění
v souladu se zákonem č. 84 / 1990 Sb. zákon o právu shromažďovacím, ve znění
pozdějších předpisů.
Volební kampaň nesmí narušit provoz a bezpečnost ve městě, musí být realizována v souladu
s platnou legislativou, obecně závaznými předpisy, vyhláškami a pravidly.
Svolavatel shromáždění si zajistí na své náklady vytyčení prostoru, který je předmětem
záboru. Dále je svolavatel předvolebního shromáždění povinen zajistit si na vlastní náklady
pořadatelskou službu, vybavení prostoru (např. stánek, lavičky, ozvučení apod.), případně
připojení k sítím a úklid daného prostranství po skončení akce (město tyto služby neposkytuje).
Při kolizi termínů rozhoduje datum a čas doručení žádosti.
Ostatní akce, jako umístění stánků, reklam apod. bez svolávání shromáždění občanů je nutné
domluvit na Odboru správy majetku, který vydává souhlas se záborem veřejného prostranství.
Za zábor veřejného prostranství je účtován městem poplatek.
2. Výlep volebních plakátů na přidělených plakátovacích plochách
K výlepu plakátů v rámci předvolební kampaně mohou kandidující strany, hnutí a koalice za
úplatu využít i oficiální výlepové plochy města, které jsou spravovány SK Rabštejn, a to na
základě domluvy se SK Rabštejn a dle platných pravidel a cen (bližší informace na
www.skrabstejn.cz, na telefonu: 737 306 336 či e-mailu: klimesova@skrabstejn.cz).
3. Komunikační média obce
V souladu s ustanovením § 35 odst. 6 Zákona č. 275/2012 Sb. o volbě presidenta republiky
a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů , nebude obec k volební
kampani poskytovat komunikační média obce, tj. městský zpravodaj, webové stránky, městský
rozhlas apod., a to ani formou placené inzerce.

Aktuální informace k volbám naleznete na www.kostelecno.cz.

