PRAVIDLA PRO VOLEBNÍ KAMPAŇ DO KRAJSKÉHO ZASTUPITELSTVA 2016 V
KOSTELECI NAD ORLICÍ
Město Kostelec nad Orlicí na základě usnesení Rady města č. 18 / 2016 ze dne 15.8.2016
vyhlašuje, v souladu s principem rovnosti kandidujících politických stran, sdružení a koalic pro
volební kampaň pro volby do Krajského zastupitelstva Královéhradeckého kraje, které se
uskuteční ve dnech 7. a 8. října 2016 tyto podmínky:
1. Shromáždění k představení kandidátů a volebních programů
Každé volební straně, sdružení či koalici zaregistrované v krajských volbách vyhlášených na
dny 7. a 8. 10. 2016 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.
V případě záboru silnice nebo místní komunikace (např. parkoviště, účelová komunikace) pro
konání shromáždění je svolavatel povinen podat 30 dní před konáním akce na Odbor dopravy
– obecní živnostenský úřad Žádost o zvláštní užívání komunikace – užití silnice nebo
místní komunikace pro pořádání akcí (formulář na www.kostelecno.cz, odbor ODOŽÚ).
V případě využití jiného veřejného prostranství v majetku města se žádost podává na odbor
Správy majetku města. Žádost je svolavatel povinen podat 30 dní před konáním akce. Teprve
poté bude volební straně, hnutí či koalici přenechána bezplatně část náměstí nebo jiného
veřejného prostranství na předvolební akci.
Volební kampaň nesmí narušit provoz a bezpečnost ve městě, musí být v souladu s obecně
závaznými předpisy a vyhláškami (např. OZV č.3/2004 O některých omezujících opatřeních
k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku), případně svolavatel musí včas
požádat o příslušnou výjimku.
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.), případné
připojení k sítím a úklid daného prostranství po skončení akce (město tyto služby neposkytuje).
Při kolizi termínů rozhoduje datum a čas doručení žádosti.
2. Výlep volebních plakátů na přidělených plakátovacích plochách
Pro bezplatný výlep předvolebních plakátů pro volby do zastupitelstev krajů budou vyhrazeny
speciální výlepové plochy – betonové truby, rozmístěné na vyhrazených místech na území
města Kostelec nad Orlicí. Tyto plochy jsou určeny pro výlep předvolebních plakátů o
rozměrech A4, A3 a A2 s tím, že každá kandidující strana, hnutí či koalice může na jednu
výlepovou plochu umístit maximálně 3 ks těchto plakátů. Vlastní výlep plakátů na těchto
speciálních výlepových plochách si provádějí kandidující strany, hnutí a koalice na vlastní
náklady.
Speciální výlepové plochy budou na území města rozmístění nejpozději 2 týdny před konáním
voleb, a to dle níže uvedeného přehledu:
1 ks ul. Komenského (před budovou finančního úřadu)
3 ks Palackého náměstí
2 ks ulice Tyršova (u budovy starého zámku)
2 ks sídliště U Váhy (křižovatka ulic U Váhy a Čermákova)
1 ks ul. Rudé armády (náměstíčko u čp. 1111)
3 ks Na Skále (náměstíčko před školou)
1 ks Kostelecká Lhota (U Hubálků)

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, telefonu: 737 306 336 či e-mailu: klimesova@skrabstejn.cz).

Výlep plakátů realizovaný v rozporu s těmito pravidly se nepovoluje, každý takto
umístěný plakát bude odstraněn.
3. Zpravodaj města Kostelec nad Orlicí ORLICE
Volební strany, jež byly řádně zaregistrované pro volby do zastupitelstev krajů 2016, mohou
pro svou volební kampaň využít jednou zdarma 1/2 novinové stránky městského zpravodaje
Orlice, a to buď v zářijovém nebo říjnovém čísle.
Ve vydáních číslo 09 a 10 / 2016 městského zpravodaje lze příspěvky pro volební kampaň
uveřejnit zdarma v rámci rubriky Zadáno politickým stranám. Podávání příspěvků do
zpravodaje se řídí zásadami pro vydávání zpravodaje – viz.:
http://www.kostelecno.cz/VismoOnline_ActionScripts/File.ashx?id_org=7019&id_doku
menty=2571)
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Tímto není dotčeno právo politických stran, hnutí a koalic využít pro předvolební kampaň
prostor ve zpravodaji města nad rámec 1/2 strany zdarma, a to formou placené inzerce dle
Zásad pro vydávání zpravodaje Kostelce nad Orlicí Orlice článek 5 – Inzerce, odst. 4.
(bližší informace na www.kostelecno.cz, Šárka Slezáková tel. +420 494 337 284, 725 099
614 e-mail: sslezakova@muko.cz).

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

