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Směrnice pro výlep plakátů na území města Kralupy nad Vltavou 
č. 01/2021 

 
 
 

 
Čl. 1 Obecná ustanovení  

Směrnice pro výlep plakátů na území města Kralupy nad Vltavou upravujíce zásady pro umísťování plakátů 
(inzerce a politických kampaní) na městských plakátovacích plochách. 
 

Čl. 2 
Za inzerci jsou pro tento účel (výlep plakátů) považovány především:   

● reklama a pozvánky na společenské a kulturní akce   

● pozvánky na sportovní utkání a ostatní sportovní akce   

● prezentace činnosti a pozvánky na akce příspěvkových organizací města Kralup nad Vltavou 

● oznámení k zajištění informovanosti, prevence a bezpečí obyvatelstva příslušnými institucemi, 

organizacemi a orgány činnými v těchto oblastech 

● nabídka zboží nebo služeb komerčního i nekomerčního charakteru, vyjma: 

○ finančních nabídek bankovních i nebankovních subjektů 

○ organizací podporujících hazardní hry a sázky 

○ propagace návykových látek  

○ jednorázových prodejních akcí cílených na seniory 

○ subjektů šířících diskriminující nebo nesnášenlivé projevy v rozporu s Ústavou ČR 

● propagace politických stran a hnutí, s tím, že každý uvedený subjekt má možnost využít prostor                       

v maximálním formátu A2 v rámci dané volební/ referendové kampaně 

 
Čl. 3 

1) K umísťování plakátů slouží výhradně plakátovací plochy umístěné na veřejném prostranství, a to: 
● ul. Revoluční 

● ul. Masarykova 

● ul. Krakovská 

● ul. Mostní 

● ul. Nádražní 

● ul. J. Palacha 

● ul. Čechova 

● ul. Přemyslova 

● ul. Gen. Klapálka 

● ul. 28. října 

● ul. Pod lipami 

● ul. Dobrovského 

● ul. V Zátiší 

http://www.kasskralupy.cz/


● nám. J. Seiferta 

 
2) Materiály k výlepu musí být předány na adresu Kulturního a společenského střediska: KaSS Kralupy nad 
Vltavou, nám. J. Seiferta 706, 278 01 Kralupy nad Vltavou, kancelář 1. patro. 
 
3) Uzávěrka příjmu plakátů je vždy v pondělí do 15:30 hodin (Vyjma svátků - v tomto případě první následující 
pracovní den. Výlepovým dnem je pak další následující pracovní den - nejdříve středa). Výlepovým dnem je 
úterý (vyjma svátků – v tomto případě první následující pracovní den). 
 
4) Plakáty jsou vyvěšeny vždy až po uhrazení poplatku za výlep dle platných ceníků, které jsou vždy 
zveřejněny v kanceláři KaSS a na webových stránkách www.kasskralupy.cz. Platbu lze uskutečnit v hotovosti 
v kanceláři KaSS či na bankovní účet na základě vystavené faktury po zaslání písemné objednávky.  
 
V případě přeplnění plakátovacích ploch nebudou další plakáty přijímány. 
 

Čl. 4 
Na plakátovací plochy lze prostřednictvím KaSSu bezplatně umístit:  

● informace a sdělení městského úřadu 

● informace organizací a společností zřizovaných městem s max. četností dvakrát za měsíc 

● informace o havarijních situacích (např. stavby, kalamity, záplavy, požáry, odstávky vody a energií aj.) 

● plakáty pro charitativní a humanitární účely a plakáty nekomerčního charakteru neziskových 

organizací, sdružení a spolků s max. četností dvakrát za jeden kalendářní rok pro daného žadatele 

 
Čl. 5 

KaSS si vyhrazuje právo odmítnutí umístění takového plakátu, u něhož se domnívá, že je v rozporu                                     
s podmínkami uvedenými v této Směrnici, stejně jako právo odstranění černého výlepu. 
 
Zpracoval:  
Bc. Robin Janoš, ředitel KaSS 
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