
 
MĚSTO RYCHVALD 

 
Obecně závazná vyhláška č. 3/2012 

 
o stanovení obecních plakátovacích ploch 

 
Zastupitelstvo města Rychvald se na svém zasedání dne 14. 3. 2012 usnesením č. 7/2012 usneslo 
vydat na základě ustanovení § 10, písm. c)  a § 84, odst. 2, písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku : 
 

Čl. 1 
Stanovení obecních plakátovacích ploch 

 
Pro vylepování plakátů, inzerátů a oznámení jsou určeny plakátovací plochy, instalované na místech 
určených v příloze č. 1 této OZV. 
 

Čl. 2 
 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem  4. 4. 2012. 

 

 

 

 
 
 
_______________________                                                                            ______________________ 
Ing. Ladislav Sitko                                                                                               Šárka Kapková 
místostarosta                                                                                                      starosta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vyvěšeno na úřední desku dne : 19.03.2012 
Sejmuto z úřední desky dne :      04.04.2012 
 
 

 

 



Příloha č. 1 

Obecní plakátovací plochy určené pro vylepování plakátů, inzerátů a oznámení : 

1. Betonový sloup na prostranství u Náměstí Míru u ulice Mírové, 
2. Vývěsní skříňka u smuteční síně na ulici Mírové (pouze pro smuteční oznámení a oznámení  

o pohřebních službách) 
3. Vývěsní skříňka u čs.husitského kostela (pouze pro smuteční oznámení a oznámení  

o pohřebních službách) 
4. Vývěsní tabule na zastávce autobusů „Městský úřad“  ul. Orlovská u čp. 734 
5. Vývěsní tabule na zastávce autobusů „Sídliště“  ul. Bohumínská u STK 
6. Vývěsní tabule na zastávce autobusů „O.K. Mžik“ ul. Bohumínská 
7. Vývěsní tabule u ulice Úpadní poblíž zastávky autobusů „Skříšovský“ ul. Orlovská 
8. Vývěsní tabule na zastávce autobusů „Zámek“ ul. Orlovská 
9. Vývěsní tabule na zastávce autobusů „Návrší“ ul. Michálkovická 
10. Vývěsní tabule na zastávce autobusů „Transformátor“ ul. Michálkovická 
11. Vývěsní tabule u zastávky autobusů „Dělnický dům“ ul. Orlovská 
12. Vývěsní tabule u zastávky autobusů „U závor“ ul. Orlovská 
13. Vývěsní tabule na ulici 1. Máje u čp. 312 
14. Vývěsní tabule na ulici Mlékárenské u čp. 513 
15. Vývěsní tabule na rozcestí u ulice Bohumínské (Lutyně-Záblatí) 
16. Vývěsní tabule na ulici Třešňové naproti čp.  32 
17. Vývěsní tabule na ulici Lutyňské naproti bývalé restaurace Oáza č.p. 1576 
18. Vývěsní tabule u zastávky autobusu na ulici Michálkovické „Přejezd“ 
19. Vývěsní tabule u ulice Revoluční u bývalé restaurace Jurášek 
20. Vývěsní tabule na ulici Lípové poblíž č.p. 144 
21. Vývěsní tabule u ulice Petřvaldské u prodejny u Heřmánků čp. 888 
22. Vývěsní tabule na souběhu ulic Eden a Třešňová u restaurace „Pod lesem“ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


