MĚSTO OTROKOVICE

NAŘÍZENÍ MĚSTA OTROKOVICE č. 2/2009,
O ZÁKAZU REKLAMY NA NĚKTERÝCH VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÝCH MÍSTECH
Rada města Otrokovice rozhodla dne 9. února 2009 usnesením č. RMO/41/02/09 vydat na základě
ustanovení § 2 zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991
Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů a ustanovení
§ 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů toto nařízení města Otrokovice:
Čl. 1
Zákaz reklamy
(1) Zakazuje se reklama šířená v parcích a na plochách parkového charakteru na území města
Otrokovice (dále jen „město“) uvedených v odstavci 2 jiným způsobem než prostřednictvím
reklamního nebo propagačního zařízení zřízeného podle zvláštního právního předpisu 1).
(2) Parky a plochy parkového charakteru, na které se vztahuje zákaz podle tohoto nařízení jsou:
a)
b)
c)

park před Společenským domem (část pozemku parc.č. 439/6 v k.ú. Otrokovice
ohraničená chodníky na vnějším obvodu parku),
park u budovy polikliniky na tř. Osvobození (pozemky parc.č. 218, 220/2, 220/4, 220/5,
220/6, 220/8, 220/11, 222/2, 275/10, 275/11, 275/10, 275/12 a 3381/2 v k.ú. Otrokovice),
plochy parkového charakteru u kostela sv. Michaela na náměstí 3. května (pozemek parc.
č. 2343/1 v k.ú. Otrokovice mimo komunikace a zpevněné plochy), u kostela sv. Anny
v Kvítkovicích (pozemky parc.č. 1551/6 a 1551/7 v k.ú. Kvítkovice u Otrokovic), na
sídlišti Trávníky u křižovatky ulic Hlavní a J.Valčíka (část pozemku parc.č. 1502/35
v k.ú. Kvítkovice u Otrokovic ohraničená ulicemi Hlavní a J.Valčíka a komunikacemi
před budovami č.p. 1157, 1545 až 1549), před kostelem sv. Vojtěcha (pozemky parc.
č. 3/1, 6/9, 19, 20/2, 2343/12 a 2348/1 v k.ú. Otrokovice) a kolem Společenského domu
(pozemek parc. č. 439/8 v k.ú. Otrokovice mimo komunikace a zpevněné plochy).

(3) Zákaz podle odstavce 1 platí trvale po všechny dny v roce, v každém dni po dobu 24 hodin,
a vztahuje se na umísťování reklamních nebo propagačních zařízení, které nebyly zřízeny
v souladu se stavebním zákonem.

Čl. 2
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se nařízení města Otrokovice č. 2/2007, o zákazu reklamy na některých veřejných
prostranstvích, vydané dne 5. března 2007.
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Čl. 3
Závěrečné ustanovení
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. března 2009.

Podpisy:

starostka města
místostarostka města

Den vyvěšení na Úřední desce: 12.2.2009
Den sejmutí z Úřední desky:
2.3.2009
Pořadové číslo vyvěšení:
102/2009
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Poznámky:
1) Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).
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