PRAVIDLA PRO VÝLEP PLAKÁTŮ NA VÝLEPOVÝCH PLOCHÁCH
NA ÚZEMÍ MĚSTA MORAVSKÁ TŘEBOVÁ

Úvodní ustanovení
1. Výlepové plochy (dále jen „plochy“) jsou pevně zabudované desky, na které se umisťují plakáty
normalizovaných formátů A4, A3 nebo A2, s výjimkou Kulturních služeb města Moravská Třebová,
jejichž plakáty jsou ve formátu 29x62 cm. Seznam ploch je přílohou č. 1 těchto pravidel.
2. Plochy jsou majetkem Technických služeb Moravská Třebová s.r.o. (dále jen „zhotovitel“). Na
plochy nelze vylepovat plakáty svévolně, výlep provádí pouze zhotovitel. Neoprávněně vylepené
plakáty budou zhotovitelem neprodleně odstraněny a každý takový případ bude oznámen Městské
policii Moravská Třebová.
3. Plakáty ve formátu A2 jsou na plochy vylepovány v jejich horní části a plakáty ve formátu A4 a A3
v jejich dolní části, zpravidla směrem zprava doleva. Plakáty Kulturních služeb města Moravská
Třebová se vylepují na plochy v jejich levé části. Rovnoměrnost výlepu plakátů bude podřízena
momentální kapacitě jednotlivých ploch.
4. Výlep plakátů je prováděn vždy v úterý a ve čtvrtek. Zhotovitel může výlep provést
v odůvodněných případech i mimo standardní výlepový den. Pokud na výlepový den připadá
státem uznaný svátek, je výlep proveden nejbližší následující pracovní den.
5. Počet přijímaných plakátů ke zveřejnění není stanoven a přijímá se pouze do naplnění kapacity
ploch.
6. Je nepřípustné, aby časově i obsahově platné plakáty byly přelepovány plakátem jiným nebo
došlo k jejich poškozování. Toto neplatí, jestliže byly plakáty neoprávněně vylepeny.
7. Výlep plakátů na plochy je možný pouze po zaplacení poplatku za výlep.
8. Plakáty budou vylepeny v maximálním počtu dle počtu plakátovacích ploch. Plakáty navíc
nebudou vylepeny. V případě doručení menšího počtu plakátů než je plakátovacích ploch, budou
plakáty vyvěšeny pouze v zaslaném počtu a na plakátovacích plochách v takovém pořadí, v jakém
jsou uvedeny v těchto Pravidlech, pokud žadatel pro výlep explicitně neurčí, na kterých
plakátovacích plochách chce výlep plakátů.
9. Plakáty budou sejmuty pověřenou osobou vždy po ukončení aktuálnosti daného plakátu.

Objednávky výlepu
1. Písemné objednávky výlepu plakátů přijímá zhotovitel na adrese svého sídla, případně na některé
z emailových adres uvedených na jeho webových stránkách. Plakáty lze dodat osobně nebo
doručit poštou, a to nejpozději do 12. hodiny jeden den před požadovaným dnem výlepu.
2. Minimální doba výlepu je 1 týden. Maximální doba výlepu je 4 týdny, poté musí být zakázka
kompletně obnovena.

3. Plakáty musí být dodány v provedení snášejícím promáčení. Barvy tisku musí být takové, aby
vzdorovaly vlivu počasí po celou dobu trvání výlepu. Nemají-li plakáty tuto kvalitu, nenese
zhotovitel vinu za případné znehodnocení vylepených plakátů.
4. Za obsah
zhotovitele
s platnými
způsobem
odmítnout.

plakátů nese plnou odpovědnost objednatel. Objednatel je povinen na žádost
předem zaslat náhled plakátu, který má být vylepen. Pokud je obsah plakátů v rozporu
právními předpisy České republiky nebo hrubým, urážlivým nebo zesměšňujícím
popisuje jiné osoby nebo skutečnosti, může zhotovitel provedení výlepu plakátů

5. Zhotovitel nepřijímá předběžné objednávky dříve než 14 dní před realizací výlepu.
6. Objednatel je oprávněn zrušit svoji objednávku pouze za předpokladu, že zhotovitel nezahájil
výlep plakátů.
7. Pokud objednatel v objednávce požádá o vrácení nepoužitých plakátů po skončení výlepu, budou
mu zhotovitelem vráceny předem dohodnutým způsobem. V opačném případě se zbylé plakáty
nevrací.
8. Objednatel může v objednávce požádat o potvrzení provedeného výlepu, zhotovitel mu toto
potvrzení dodá.

Platební podmínky
1. Výlep plakátů je zpoplatněn dle ceníku platného v den přijetí objednávky. Platný ceník výlepu
plakátů je vždy zveřejněn na webových stránkách zhotovitele.
2. Zhotovitel má právo stanovit příplatky za pořízení fotodokumentace vylepených plakátů, expresní
výlep plakátů a další nadstandardní služby.

Omezení výlepu – volby
1. Volební plakáty je možné vylepit pouze v době volební kampaně. Volební kampaní se pro tento
účel rozumí období v délce trvání 1 měsíce před konáním voleb. Za volby jsou pro tento účel
chápány volby komunální, krajské, parlamentní, senátní, prezidentské a volby do Evropského
parlamentu.
2. Z důvodu rovného přístupu k volebním subjektům zhotovitel omezuje výlep plakátů v rámci
předvolebních kampaní. Na jednu výlepovou plochu připadá max. 1 plakát formátu A2 nebo 2
plakáty formátu A3 pro jeden volební subjekt.
3. Zhotovitel nezaručuje během předvolebního období umístění plakátů. Vždy záleží na pořadí
přijatých objednávek od objednatelů, plakáty volebních subjektů nemají přednost před ostatními.
4. Ostatní pravidla pro výlep plakátů jsou stejná.

Závěrečná ustanovení

1. Zhotovitel nenese odpovědnost za poškození plakátů vlivem vandalismu nebo špatného počasí.
2. Objednáním výlepu plakátů objednatel vyjadřuje, že se seznámil s těmito Pravidly a souhlasí
s jejich zněním.

3. Tato Pravidla jsou účinná od 01.08.2021.

V Moravské Třebové dne 13.07.2021

Vítězslav Škrabal, jednatel
Technické služby Moravská Třebová s.r.o.

PŘÍLOHA Č. 1 – SEZNAM VÝLEPOVÝCH PLOCH
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Boršov – parc. č. 390/3 (u obchodu COOP)
Boršov – parc. č. 155 (u MŠ)
Sušice – parc. č. 3620/4
Udánky – parc. č. 3135
Nádražní – parc. č. 2526/3
Sportovní – parc. č. 2711/9
Holandská – nemá parc. číslo (naproti Apool Werke)
Jiráskova – nemá parc. číslo (naproti samoobsluze Konečný)
Lanškrounská – parkoviště u autobusového nádraží
Gorazdova – nemá parc. číslo (v křižovatce s Brněnskou)
Jevíčská – parc. č. 1908
Marxova – parc. č. 90/2
Brněnská – parc. č. 388/1
Bezručova – parc. č. 580/2
Svitavská – parc. č. 1409 (naproti Penny Marketu)

