Nařízení
městyseLázněToušeň
č.tlzot3
kterým se zakazuje reklama šířenána veřejně přístupnýchmístechmimo provozovnu v
územnímobvodu městyse Lázně Toušeň

Rada obce Lázně Toušeňse usneslana svémjednánídne 16.dubna2013 v souladus
ustanovením511a5102odst.2písm.d)zákonač.L28/2oooSb.,oobcích,vplatnémznění,apo
52odst.1písm.f)aodst.6zákonač,4olL995Sb.,oregulacirek|amyaozměněadop|něnízákona
předplsů,
468/1997Sb.,o provozování
rozh|asového
vysí|ání,
ve zněnípozdějších
vydat
a te|evizního
nařízení:
toto

Ó.r
L.
Rek|amašířenákomunikačními
médlipodle Č|.3 na veřejně přístupných
místechmimo
provozovnujiným způsobemneŽ prostřednictvím
pod|ezv|áštního
rek|amního
zařízení
zřízeného
právního
předpisul)
se na území
městyseLázněToušeňzakazuje.
(dálejen ,,veřejněpřístupné
2. Veřejněpřístupným
místemmimoprovozovnu
místo..)
se pro úče|y
přístupný
prostor,
tohoto nařízení
rozumíjakýko|i
veřejně
a to bez oh|eduna v|astnictví
k tomuto
prostoru.

Čl.z
ReklamapodleÓ. 1 odst. 1 je zakázánaod 0.00 hodindo 24.00hodin.V době pořádánípoutije
rek|amapovo|ena
v doběod 6:00do 20:00hodin.

Ó.g
jsou:
Komunikačními
médii,ktenýminesmíbýtšířena
rek|amanaveřejněpřístupných
místech,
a) |etáky,navštívenky
a vizitkyšířené
vůči
neznámému
adresátovi,
b) p|akáty,kromětěch,kteréjsou na zák|aděsm|ouvyuzavřené
s městysemLázněToušeňumístěny
na obecnímmobi|iáři,
a dá|etabu|e,tyče,pu|ty,čijiné
konstrukce
a zařízení,
aťpohybující
se,nesené,
jejichosvětlení,
předměty,
včetně
opřenéčizavěšené,
upoutané
ba|ónynebojinétvarya p|ovoucí
jakýmko||
prostředcích
prezentující
konstrukce
na dopravních
c) dodatečné
rek|amu
způsobem,
d) zařízeníšířící
reklamuzvukemčiobrazem,s výjimkourozh|asového
a televizního
vysí|ání2),
prostředky,
přístupném
e) dopravní
umístěné
na veřejně
místěza účelem
šíření
rek|amynebo
je h|avním
jízdy
prostředky,
dopravní
u nichž
reklamy'
úče|em šíření
na fasádáchobjektůa p|otech,převěsya p|achtyz jakéhoko|iv
e) zařízení
materiá|uupevněné
či
zavěšené
na stavbách,kromě těch, kteréjsou umístěnypouze na stavebním|ešení
stojícímna
pozemní
přiléhající
po dobuprováděnístavebních
prací,
komunikaci
periodický
f) reklamní
tisk,
g) převěsy,p|achtya tabulez jakéhoko|iv
na sochácha stromech.
materiá|uupevněné
čizavěšené

čI.a
/

ilákazšíienírek|amy
se nevztahujena
a) charitativní
akce,prezentace
poIitických
strana hnutí,
pouIičníprůvody
b) shromáždění,
a manifestace
pod|ezv|áštního
svo|ané
právního
předpisu3),
c) akcepořádanénebospo|upořádané
městysemLázněToušeň
d) akcepořádané
zák|adní
ško|ou
a mateřskouško|ou
LázněToušeň
e) nevýdělečné
akcea spo|ečenské
akce pořádanémístními
spotkya sdruženími,
i kdyžje na nich
vybíráno
vstupné
f) akce pořádanéna zák|aděpředchozísm|ouvynebo dohody uzavřenémezi pořadate|ema
městysemLázněToušeň.

Ó.s
Na reklamu,kterábylašířena
předednemvydánítohotonařízení,
se použije
toto nařízení
up|ynutím
45 dnůode dne účinnosti
nařízení.

Ó.s

Účinnost
Toto nařízení
nabýváúčinnosti
patnáctýmdnempo dnijehovyvěšení.

LázněToušeň
dne 16.dubna2013

|ng.František
Bareš,
v.r.
místostarosta

lng.LubošValehrach,
v.r.

p|ánování
[1]Zákonč.t83/2oo6Sb.,o územním
a stavebním
řádu (stavební
zákon),ve zněnípozdějších
předpisů
t2lZákon č'23t/200l Sb.,o provozování
rozh|asového
a te|evizního
vysí|ání
a o změněda|ších
zákonů,ve zněnípozdějších
předpisů
[3] zákonč.84/1990Sb.,o právushromaŽdbvacím,
ve zněnípozdějších
předpisů

