město Dobruška, nám. F. L. Věka 11, 518 01 Dobruška, IČ 00274879

Podmínky výlepu plakátů v Dobrušce platné od 3.10.2018
Podmínky výlepu
1. ceny výlepu se řídí ceníkem služeb Kulturních zařízení města Dobrušky
2. výlepový den: úterý
3. plakáty k výlepu jsou přijímány v Informačním centru Dobruška na náměstí F. L. Věka 32
v Dobrušce
4. otevírací doba Informačního centra v pracovní dny je 8:00 - 12:00 a 13:00 – 17:00 hodin
5. k výlepu plakátů slouží celkem 18 výlepových ploch v Dobrušce (ulice Družstevní,
Javorová, Laichterova, Komenského, Opočenská 2x, Nádražní, Jiráskova, Pulická 2x,
Belvedér), dále v Domašíně, Dolech, Křovicích, Běstvinách, Pulicích, Mělčanech,
Cháborách
6. objednatel odpovídá za obsahovou stránku plakátů, provozovatel si vyhrazuje právo
odmítnout výlep plakátů, jejichž obsah je v rozporu s právními předpisy, zásadami
poctivého obchodního styku, rozhodnutími orgánů veřejné správy, dobrými mravy nebo
etickými pravidly, nebo ohrožuje veřejný pořádek dle příslušných právních předpisů.
7. provozovatel si vyhrazuje právo přijmout pouze jeden plakát na jednu výlepovou plochu,
omezit přijetí plakátů větších než A2 nebo nepřijmout větší množství plakátů, které by
omezilo další zájemce. V případě, že plocha je již plně obsazena, má pracovník právo
další plakáty na výlep na příslušné období nepřijmout.
8. výlep bude proveden po zaplacení, vyjma čl. 3 bodu 2.
9. tiskopis objednávky výlepu je zveřejněn na webu města Dobrušky – Kulturní a sportovní
zařízení města Dobruška - Informační centrum
Další podmínky pro výlep platné pro volební kampaně
1. Na místech s menšími plakátovacími plochami (Křovice. Belveder, Pulice, Domašín,
Opočenská – u společnosti Kand, Doly, Běstviny, Chábory) bude umožněn výlep
volebních plakátů do maximální velikosti formátu A3.
2. Na místech s většími plakátovacími plochami (Mělčany, Pulická u pekárny Marta,
Družstevní – u Technických. Služeb, Javorová, Opočenská – u uhelných skladů,
Opočenská – u Kulturního domu, Jiráskova, Laichterova, Solnická, Pulická u gymnázia)
bude umožněn výlep volebních plakátů do maximální velikosti formátu A2.
3. V rámci jednoho plakátovacího místa může být vylepen pouze jeden volební leták od
jedné volební strany/kandidujícího subjektu.
4. Výlep volebních plakátů na městské plakátovací plochy je prováděn dle platného ceníku.
Způsob a úhrada výlepu
1. hotově v Informačním centru před provedením výlepu, objednateli bude vydán příjmový
doklad
2. městům, městským informačním centrům, městským kulturním zařízením, klubům apod.
a spol. Etcimex s.r.o. Hradec Králové je umožněno faktury vystavit a zaplatit po výlepu.
3. bezhotovostně před provedením výlepu. Úhrada bude provedena na účet města Dobrušky
č. 19-1721571/0100, variabilní symbol = IČ objednavatele, 5581 uvede osoba bez IČ.
Kontakty:
výlep provádí: Miloš Kaňa, tel.: 777 418 746
sběrné místo: Informační centrum Dobruška, nám. F. L. Věka 32, 518 01 Dobruška
tel.: 494 629 581, mobil: 724 965 051
Tyto podmínky byly schváleny Radou města Dobrušky dne 03.10.2018.

