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Město Rýmařov / Městský úřad Rýmařov 
Adresa: náměstí Míru 1/230, 795 01 Rýmařov; Odbor vnitřních věcí, pracoviště: náměstí Míru 230/1 

 
Adresát:  Váš dopis zn.        
dle rozdělovníku Ze dne:       

Č.J.: MURY 19470/2018 
Spisová značka: VV 32/2018 KUD / 23  
  
Vyřizuje: Zdeněk Kudlák 
Telefon: 554 254 140 
E-mail: kudlak.zdenek@rymarov.cz 
  
Datum: 22.08.2018 

Vyhrazení plochy pro vylepování volebních plakátů 

Na území města Rýmařov je instalováno 10 ks plakátovacích modulů. Moduly jsou o velikostech 
9,86m2 (sídliště Dukelská, Příkopy a Husova ulice), 7,31m2,(ulice Pivovarská a ulice 1. máje), 6,90m2 
(autobusové nádraží), 6,60 m2 (náměstí Míru) a 4,93m2.(Edrovice, ulice Sokolovská a Nádražní). Výlep 
plakátů organizuje výhradně Středisko volného času Rýmařov.    

Podle § 30, odst.1, zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých 
zákonů vyhrazuji plochu pro vylepení volebních plakátů pro volby do Zastupitelstva města Rýmařov 
v roce 2018 následovně: 

Výlepová plocha na modulech o velikosti 9,86m2 vyčleňuji následovně: 
pro potřebu propagace kulturní a sportovních akcí – 1,50 m2 (12 x formát A3) 
pro potřebu SVČ – 1,50 m2 (12 x formát A3) 
pro potřebu volební kampaně – 6,86 m2. Do voleb do zastupitelstva města je přihlášeno 9 
politických subjektů (pro každou volební stranu či sdružení 6 x formát A3)   

Plakátovací plochu na modulu o velikosti 7,31 m2 vyčleňuji následovně: 
pro potřebu propagace kulturních a sportovních akcí – 1,50 m2 (12 x formát A3) 
pro potřebu SČV – 1,50 m2 (12 x formát A3) 
pro potřebu volební kampaně – 4,31 m2 Do voleb do zastupitelstva města je přihlášeno 9 
politických subjektů (pro každou volební stranu či sdružení 4 x formát A3)   

Plakátovací plochu na modulu o velikosti 6,90 m2 vyčleňuji následovně: 
pro potřebu propagace kulturních a sportovních akcí – 1,25 m2 (10 x formát A3) 
pro potřebu SČV – 1,25 m2 (10 x formát A3) 
pro potřebu volební kampaně – 4,40 m2 Do voleb do zastupitelstva města je přihlášeno 9 
politických subjektů (pro každou volební stranu či sdružení 4 x formát A3)   

Plakátovací plochu na modulu o velikosti 6,60 m2 vyčleňuji následovně: 
pro potřebu propagace kulturních a sportovních akcí – 0,75 m2 (6 x formát A3) 
pro potřebu SČV – 0,75 m2 (6 x formát A3) 
pro potřebu volební kampaně – 5,10 m2 Do voleb do zastupitelstva města je přihlášeno 9 
politických subjektů (pro každou volební stranu či sdružení 4 x formát A3)   

Plakátovací plochu na modulu o velikosti 4,93 m2 vyčleňuji následovně: 
pro potřebu propagace kulturních a sportovních akcí – 0,75 m2 (6 x formát A3) 
pro potřebu SČV – 0,75 m2 (6 x formát A3) 
pro potřebu volební kampaně – 3,43 m2 Do voleb do zastupitelstva města je přihlášeno 9 
politických subjektů (pro každou volební stranu či sdružení 1 x formát A2 a 1x formát A3)   

           
 Ing. Petr Klouda 

            starosta města 


