
Město Adamov - Městský úřad v Adamově 
Pod Horkou 2 

679 04 Adamov 

Dodatek č. 1  

k vnitřnímu předpisu č. 4/2011 Pravidla pro výlep plakátů 
 

  
________________________________________________________________________ 

 

Rada města Adamova v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 

zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vydává tento dodatek č. 1 k vnitřnímu předpisu č. 

4/2011 Pravidla pro výlep plakátů. 

 

Článek 1 

 

1.1. Článek 2 se v odstavci 2.1. se mění následovně: 

„2.1. Požadavky na výlep plakátů na městských plakátovacích plochách  přijímá 

pracovnice pokladny v běžné provozní době pokladny Městského úřadu Adamov /dále jen 

MěÚ / nebo případně  odpovědní  pracovníci Městského kulturního střediska /dále jen MKS/ 

v běžné provozní době MKS.“ 

 

1.2. Článek 2 se v odstavci 2.3. se mění následovně: 

„2.3. Plakáty s požadavkem na výlep  se doručují přednostně osobně na pokladnu nebo na 

MKS, aby mohlo dojít před  jejich vylepením  k řádné úhradě. Pracovnice pokladny MěÚ či  

pracovnice MKS označí dodané plakáty razítkem přijímacího místa a datem přijetí. Poté 

vystaví  dle počtu vylepovaných plakátů doklad na úhradu za jejich výlep, pokud se nejedná o 

bezúplatný výlep dle bodu 5.1.“ 

1.3. V článku 2 se v odstavci 2.4. mění věta první následovně: 

„V případě, že nelze požádat o výlep způsobem uvedeným v bodě 2.3., je možno sjednat 

s pracovnicí pokladny MěÚ výlep písemnou, e-mailovou či telefonickou objednávkou, na 

základě které bude vystavena faktura.“ 

1.4. V článku 3 se  odstavec 3.1. mění následovně: 

„3.1. Výlep plakátů je zajišťován 2 x týdně tím způsobem, že je garantován výlep plakátů 

nejpozději do 3 pracovních dnů od přijetí požadavku na výlep pracovnicí pokladny MěÚ nebo 

MKS.“ 

1.5. V článku 5 se  odstavec 5.3. mění následovně: 

„5.3. Plakáty podléhající úhradě dle bodu 5.2. budou vylepeny až po provedení jejich 

úhrady. Úhrada se provede v hotovosti na pokladně Městského úřadu Adamov a to na základě  

vystaveného dokladu o vyměření úhrady  nebo bezhotovostně na základě  vystavené faktury.“ 

1.6. V článku 6 se  odstavec 6.7. mění následovně: 

„Pracovnice pokladny MěÚ nebo MKS přijme, na základě požadavku žadatele o výlep, 

náhradní plakáty, které budou zdarma znovu vylepeny v případě, že původní plakáty vylepené 

za úhradu budou předčasně závažným způsobem poškozeny či strženy a to až do uplynutí  



termínu stanoveného v článku 3, případně do ukončení druhého dne voleb vyhlášeného 

příslušným rozhodnutím prezidenta republiky. 

 

 Článek 2 

Tento dodatek byl schválen Radou města Adamova dne  13.4.2012 na její  36. schůzi a 

nabývá účinnosti dnem 1.5.2012 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………              ……………………………. 

 Jiří Němec          Bc.Roman Pilát, MBA 

místostarosta        starosta 


