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PRAVIDLA PRO UŽÍVÁNÍ PLAKÁTOVACÍCH PLOCH
VE VLASTNICTVÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-ZBRASLAV
Tato Pravidla pro užívání plakátovacích ploch ve vlastnictví městské části Praha-Zbraslav
byla schválena Radou MČ Praha Zbraslav, Usnesením č. R 6 88 17 ze dne 6. 3. 2017

1. MČ Praha-Zbraslav vlastní a spravuje 12 plakátovacích ploch umístěných na území
MČ Praha-Zbraslav (dále také „MČ“). Seznam plakátovacích ploch viz bod 12.
2. Plakátovací plochy uvedené v bodu 12 jsou určeny výlučně ke zveřejňování informací
o pořádání společenských, kulturních, sportovních, politických a prodejních akcí
formou plakátů, nejsou-li v rozporu s dobrými mravy.
3. Výlep plakátů na plakátovací plochy ve vlastnictví MČ Praha-Zbraslav je možný
pouze po zaplacení poplatku za výlep.
4. Bezplatný výlep či další speciální podmínky jsou možné pouze po předchozím
souhlasu MČ Praha – Zbraslav na základě žádosti žadatele.
5. Výlep plakátů, nepodléhajících poplatku se týká:
a. dokumentů a sdělení MČ
b. dokumentů a sdělení příspěvkových organizací, zřízených MČ
c. kulturních kalendářů a jednorázových akcí, podpořených dotací MČ
d. kulturních kalendářů a jednorázových akcí neziskových organizací, působících
na Zbraslavi
e. kulturních kalendářů a jednorázových akcí pořádaných sousedními MČ
a obcemi pouze v případě, že tyto umožní stejné podmínky pro MČ PrahaZbraslav.
6. Výlep nebude umožněn takovým materiálům, které nekorespondují s těmito pravidly.
7. Výlep provádí pracovníci Odboru místního hospodářství – komunální služby a to
každý pátek od 08:00 hodin. V případě, že na daný pátek vychází státní svátek, je
termín výlepu stanoven na nejbližší následující pracovní den. V případě, že nastane
jiná neodkladná situace (např. sněhová kalamita), bude výlep realizován v dalším
nejbližším možném pracovním dni.
8. Zájemce o výlep plakátu dodá potřebný počet plakátů (12 ks) nejpozději do termínu
čtvrtka do 12:00 hodin, den před výlepem viz bod 7, do podatelny Úřadu MČ Praha –
Zbraslav, Zbraslavské náměstí 464, kde zároveň provede platbu za výlep. Nižší počet
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plakátů nebude akceptován. Plakáty k výlepu budou přejímány pouze do naplnění
kapacity plakátovacích ploch.
9. K výlepu budou akceptovány pouze plakáty ve formátu A4 nebo A3, natištěné na
běžném kancelářském papíru. Vzhledem k přilnavosti lepidla nebudou akceptovány
plakáty na křídovém či jinak povrchově upraveném papíru.
10. Doba výlepu je maximálně 14 dní (s výjimkou plakátů: měsíční přehled - kulturní
kalendář MČ a výstavy v Městském domě).
11. Každý plakát bude na viditelném místě opatřen razítkem městské části a termínem
ukončení výlepu (zajistí pracovník Odboru správních věcí).
12. Umístění plakátovacích ploch:
a. U Malé řeky
b. Žitavského – Na Plácku
c. Elišky Přemyslovny – u prodejny Husquarna
d. Elišky Přemyslovny – u prodejny Albert
e. Tunelářů
f. Vilímkova
g. Kubínova
h. Lahovská
i. .Na Staré
j. Strakonická – zastávka MHD Lahovičky směr Smíchovské nádraží
13. Plakáty, které budou na výlepových plochách MČ a nebudou mít na viditelném místě
razítko MČ Praha-Zbraslav, budou posuzovány jako černý výlep.
14. Ceník za užívání plakátovacích ploch:
Formát A4
1 týden
Formát A3
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100Kč
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200 Kč

2 týdny

400Kč
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