Novelizace V Y H L Á Š K Y č. 4/1999

Obecně závazná vyhláška obce Čestlice o umístění staveb informačních, reklamních a propagačních zařízení
v obci

Obecní zastupitelstvo obce Čestlice schválilo na zasedání dne 14. 8. 2003 v souladu se zákonem ČNR č.
367/1990 Sb. v platném znění a v souladu s § 71 odst. 6 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu (stavební zákon) v úplném znění zákona č. 83/1998 Sb., novelizaci obecně závazné
vyhlášky č. 4/1999 o umístění informačních, reklamních a propagačních zařízení.

Článek 1
Informační, reklamní a propagační zařízení, jejichž plocha přesahuje 0,6 m2, zřízená na stavbě či pozemku
v zastavěné části obce Čestlice a viditelná z veřejných prostorů, musí být umístěna minimálně 30 metrů od
krajnice nebo obrubníku veřejné komunikace. Výše uvedená reklamní a propagační zařízení nesmí být
využívána jako součást agenturních reklamních kampaní.

Článek 2
Článek 1 se nevztahuje na umístění prvků podle schváleného jednotného informačního systému obce
Čestlice.

Článek 3
Informační, reklamní a propagační zařízení musí být situována v okrajových částech obce. Jejich vlastníci
jsou povinni dbát na to, aby tato zařízení respektovala požadavky územního plánu obce, nenarušovala
vzhled památek, nezpůsobila znečištění svého okolí, umožnila nerušené provádění veřejných prací,
zásobování a odvoz odpadu v obci a neomezovala či neohrožovala bezpečnost a plynulost silničního provozu
(kromě jiného i použitím reflexních materiálů). Nejsou povoleny jakékoliv dynamické formy reklamy,
zejména proměnlivé billboardy a veškeré druhy obrazovek.
Tato zařízení musí být zřetelně označena adresou vlastníka.

Článek 4
Informační, reklamní a propagační zařízení je možné v obci umístit pouze se souhlasem Obecního úřadu
Čestlice. Písemná žádost o jejich umístění bude obsahovat projekt zařízení, způsob provedení, situační
plánek a sdělení o splnění požadavků podle čl. 3 této vyhlášky. Součástí žádosti je kladné stanovisko Policie
České republiky Dopravního inspektorátu Praha-východ.

Článek 5
Zařízení, jež nebudou splňovat výše uvedené podmínky, budou po uplynutí ohlášené lhůty odstraněna na
náklad vlastníka.

Článek 6
Uvedená zařízení, jejichž plocha přesahuje 0,6 m2, podléhají řízení před Stavebním úřadem Městského
úřadu v Říčanech u Prahy.

Článek 7
Za umístění zařízení bez povolení nebo v rozporu s touto vyhláškou bude udělena ve správním řízení pokuta
až do výše 10 000,- Kč.

Tato novelizace vyhlášky nabývá účinnosti dnešním dnem.

Čestlice 25. 9. 2003

Jiří Padevět Miroslav Doksanský
starosta obce místostarosta obce

Vyvěšeno: 25. 9. 2003 Sejmuto: 25. 10. 2003

