
 

 

 

 

 

Vážení zmocněnci politických stran a hnutí  

kandidujících do zastupitelstev obcí, 
 

s blížícím se termínem voleb do zastupitelstev obcí, které se konají ve dnech 23. 9. – 24. 9. 

2022, bych Vás rád informoval o skutečnostech, které souvisejí s organizací volební kampaně v 

Šumperku.    

 

 

Uspořádání volební kampaně – shromáždění/meeting 

 
1. Dle zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, v platném znění, jste povinni na MěÚ 

Šumperk podat Oznámení o konání shromáždění. Oznámení je potřeba podat nejpozději 5 

dní před konáním akce na oddělení kultury a vnějších vztahů (Antonín Linet, kancelář č. 610, 

tel. 583 388 610, II. patro budovy radnice, nám. Míru 1, v případě jeho nepřítomnosti jej 

zastoupí Bohuslav Vondruška, kancelář č. 609, příp. Eva Rutarová, kancelář č. 608).  Na 

základě Vámi podaného oznámení o shromáždění Vám bude rezervován termín v „kalendáři 

akcí“. Tak si budete jisti, že v daný termín žádná jiná akce na Vámi zvoleném prostranství 

není.  

 

2. Následně je třeba si vyřídit zábor veřejného prostranství na pozemcích ve vlastnictví města, a 

to na oddělení komunálních služeb (Martina Godinová, kancelář č. 511, I. patro budovy 

radnice, ním. Míru 1). Pro zajištění záboru veřejného prostranství vyplníte s kolegyní 

Godinovou žádost, na jejímž základě bude připravena k podpisu Smlouva o užití práva 

užívání veřejného prostranství: 

a) ve smlouvě bude stanovena úplata za užití práva ve výši 50,- Kč/m²/den + sazba 

DPH, na tuto platbu bude následně odborem finančním vystavena faktura, 

b) na zajištění závazků uživatele práva, tj. na zajištění úklidu veřejného prostranství po 

ukončení akce, bude ve smlouvě stanovena vratná kauce ve výši 1.000,- Kč, kterou 

uhradíte nejpozději v den podpisu smlouvy na bankovní účet vedený u České 

spořitelny a.s. pobočka Šumperk, č.ú. 6015-1905609309/0800 a příslušný, ve 

smlouvě uvedený, variabilní symbol. Tato kauce Vám bude vrácena bezhotovostně 

nejpozději do 5 dnů po skončení akce. Případně lze kauci uhradit hotově do pokladny 

MěÚ Šumperk (přízemí radnice na nám. Míru 1). Tuto kauci si můžete vyzvednout 

nejpozději do 5 dnů po skončení akce.    

c) zábor veřejného prostranství je možný pouze v období od 8. 8. 2022 do 22. 9. 2022. 

 

Pro zachování veřejného zájmu a rovného přístupu platí pro pořádání volebních kampaní na 

veřejném prostranství v Šumperku tato pravidla:  

a) Lokalita pěší zóny v úseku od hotelu Grand po hlavní poštu a lokalita na nám. Míru: 

 

• každý jednotlivý kandidující subjekt může uskutečnit shromáždění/meeting včetně 

umístění volebního stánku či obdobného zařízení za účelem volební kampaně na 

veřejném prostranství na pěší zóně v úseku od hotelu Grand po hlavní poštu a na 

nám. Míru celkem 3x (3 x 1 den); 

• zábor veřejného prostranství pro účely volební kampaně je možný v období od  

8. 8. 2022 do 22. 9. 2022  

• úplata za užití práva je stanovena ve výši 50,- Kč/m²/den + sazba DPH. 

 

b) Ostatní lokality na pozemcích ve vlastnictví města: 

 



  

  

• každý jednotlivý kandidující subjekt může uskutečnit volební kampaň na veřejném 

prostranství na pozemcích ve vlastnictví města, mimo lokality uvedené v bodě a), 

bez omezení počtu shromáždění/meetingů za účelem volební kampaně; 

• na veřejném prostranství na pozemcích ve vlastnictví města v podobě veřejných 

komunikací, chodníků, parkovišť, náměstí, ulic apod. je nutné z důvodu zajištění 

bezpečnosti a průjezdu vozidel IZS, příp. plynulosti silničního provozu vyřídit na 

odboru dopravy povolení zvláštního užívání komunikace dle § 25 odst. 6 písm. c) a 

e); 

• na veřejném prostranství na pozemcích ve vlastnictví města v podobě 

veřejné zeleně, v parcích apod. je nutné z důvodu udržování travních ploch 

konzultovat termín a místo umístění volebních stánků či obdobných zařízení se 

správou veřejné zeleně na oddělení komunálních služeb, umístění volebních 

stánků či jiných zařízení musí být mimo výsadby trvalek a letniček; 

• akce na veřejném prostranství na pozemcích ve vlastnictví města pořádané a 

spolupořádané městem Šumperk a jím zřízenými a založenými organizacemi 

budou vždy konány bez propagace politických stran, hnutí a koalic, a to v zájmu 

zajištění rovného přístupu všech kandidujících politických subjektů; 

• akce pořádané na veřejném prostranství na pozemcích ve vlastnictví jiného 

subjektu, je uspořádání shromáždění/meetingu za účelem volební kampaně 

možné jen se souhlasem vlastníka pozemku; 

• zábor veřejného prostranství pro účely volební kampaně je možný v období  

od 8. 8. 2022 do 22.09.2022  

• úplata za užití práva je stanovena ve výši 50,- Kč/m²/den + sazba DPH. 

 

Formulář Oznámení o konání shromáždění a další informace:  

Kalendář akcí můžete sledovat na našich webových stránkách www.sumperk.cz v sekci Potřebuji 

vyřídit – Shromažďování dle zákona č. 84/1990 Sb. (zde je také k dispozici ke stažení formulář 

Oznámení o konání shromáždění). 

UPOZORNĚNÍ: Prosím, ujistěte se, že jste na MěÚ Šumperk podali oznámení o shromáždění dle 

zákona č. 84/1990 Sb., A ZÁROVEŇ zda jste si zajistili zábor veřejného prostranství. Toto jsou dva 

nezbytné kroky pro realizaci volební kampaně s patřičnými povoleními ze strany MěÚ Šumperk. 

 

Volební reklama 

 
Pro zachování rovného přístupu platí ve městě Šumperku tato pravidla:  

 

1. Šumperský zpravodaj a další městská média 

 

Žádné komunikační médium (v případě města Šumperka jde o Šumperský zpravodaj, webové 

stránky města Šumperka, Facebook města, Informační centrum Šumperk a jeho webové a 

facebookové stránky) nemůže být v době volební kampaně použito k propagaci kandidujících 

politických subjektů a jejich kandidátů. 

2. Reklamní „áčka“ ve městě  

Každý jednotlivý kandidující subjekt má nárok na umístění maximálně jednoho kusu reklamního 

stojanu typu „A“ o velikosti cca 1 m2, který smí být umístěn pouze na pěší zóně v úseku od 

obchodního domu po hlavní poštu, a to ve středové části pěší zóny tak, aby nebránil volnému 

pohybu osob a vozidel zásobování a integrovaného záchranného systému. Reklamní stojany smí 

být umístěny pouze v období od 8. 8. 2022 do 22. 9. 2022.  

http://www.sumperk.cz/


  

  

 

• úplata za užití práva umístění reklamního stojanu je stanovena ve výši 50,- Kč/1 ks/den     

+ sazba DPH; 

• na zajištění závazků uživatele práva, tj. na zajištění úklidu veřejného prostranství po 

skončení akce, je stanovena vratná kauce ve výši 1 000,- Kč, která bude uhrazena 

nejpozději v den podpisu smlouvy o užití práva a bude vrácena nejpozději do 5 dnů od 

skončení akce; 

• umístění reklamního stojanu nesmí bránit plynulému pohybu chodců a musí umožnit 

průjezd složek integrovaného záchranného systému a vozidel zásobování. 

 

V případě Vašeho zájmu o umístění reklamního áčka kontaktujte prosím Martinu Godinovou (e-

mail: martina.godinova@sumperk.cz, tel.: 583 388 511), se kterou vyplníte žádost o umístění 

reklamního zařízení, na jejímž základě bude připravena smlouva o užití práva.  

 

Výlep plakátů na plakátovacích plochách 
 

 
Výlep plakátů na plakátovacích plochách zajišťuje Dům kultury Šumperk. 
 
Sběrné místo: Dům kultury Šumperk, s.r.o., Fialova 3, kancelář v přízemí, 
   Kontaktní osoba: Kristýna Svobodová, tel.: 778 002 304,  
   e-mail: vylep@dksumperk.cz 

 
Uzávěrka příjmu plakátů: PONDĚLÍ V 15.00 HODIN 
 
Výlepový den: ÚTERÝ 
 
Termíny výlepové služby ve volebním období (pondělky – den příjmu plakátů): 
8. 8., 15. 8., 22. 8., 29. 8., 5. 9., 12. 9. a 19. 9. 2022 
 
Maximální počet volebních plakátů je omezen na 1 plakát na 1 výlepovou plochu 
(celkem 14 plakátů na 14 výlepových ploch). 
 
Na opravu poškozených plakátů je nutné přiložit náhradní plakáty.  
Plakáty o velikosti A1 DK Šumperk nevylepuje! 
 
 
Seznam výlepových ploch, které budou k dispozici k výlepu volebních plakátů: 

 

číslo 
plochy 

ulice místo 

1. Fialova Dům kultury 

2. Komenského Komín – středisko volného času 

3. Husovo náměstí zastávka autobusu – bývalá Mototechna 

4. Náměstí Republiky panelák „Hokejka“ 

6. Generála Svobody Finanční úřad 

7. Vítězná Kaufland 

8. 17. listopadu Hotel Grand 

9. 17. listopadu Vila Doris 

mailto:martina.godinova@sumperk.cz


  

  

10. Jesenická nádraží ČD 

13. Generála Svobody Restaurace „Pod kaštanem“ 

17. Temenická Albert 

18. Temenická Pivnice „Na zastávce“ 

19. K. H. Máchy zastávka 

22. Temenická Restaurace „Zelený strom“ 

 
 

Ceník: 
 

formát 
plakátu 

 
do 7 dnů 

 
do 14 dnů 

 
do 21 dnů 

A 4 15 Kč 20 Kč 30 Kč 

A 3 25 Kč 35 Kč 45 Kč 

A 2 45 Kč 60 Kč 90 Kč 

 
Ceny jsou uvedeny za 1 kus včetně 21 % DPH. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Tomáš Spurný, v.r. 

starosta města Šumperka  


