
 
MĚSTO ČELÁKOVICE 

 
 
 

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky  
konané v pátek 8. října a sobotu 9. října 2021  

 
 

Pravidla volební kampaně na území města Čelákovic  
 
 
 
Propagace kandidující politické strany, politického hnutí nebo koalice a jejich kandidáta 
anebo volební agitace ve prospěch kandidující politické strany, politického hnutí nebo 
koalice a jejich kandidáta   
 
je možná: 
 
» přenosnými panely do výšky a záborové plochy max. 2 m, s  podmínkou bezpečného 
instalování a rozmístění na veřejném prostranství po dohodě s městem Čelákovice 
úhrada: 75,- Kč za 1 m2 a den; 
 
» akcemi a provozováním volebních stánků na veřejném prostranství po dohodě s městem 
Čelákovice 
úhrada: 1 000 Kč/akce;  
 
» na plakátovacích plochách města Čelákovic, při dodržení zásady rovnosti kandidujících 
politických subjektů, nejdříve 16 dnů přede dnem voleb, za podmínek sjednaných se 
správcem plakátovacích ploch – Technickými službami Čelákovice, příspěvková 
organizace 
úhrada: bezplatně; 

 
není možná:  
 
» ve Zpravodaji města Čelákovic; 
 
» na webových stránkách města Čelákovic; 
 
» na oficiálním facebookovém profilu města Čelákovic; 
 
» prostřednictvím aplikace „Mobilní rozhlas“ města Čelákovic; 
 
» v informačních skříňkách města Čelákovic; 
 
» na plakátovacích plochách města Čelákovic za úplatu. 



  
V průběhu volební kampaně je zakázáno: 
 
» umístění volebních panelů na lampách veřejného osvětlení a městských stavbách; 
 
» umístění volebních panelů na náměstí 5. května a přilehlých parcelách (č. 3201/1, 
3201/3, 3202/1, 3202/3, 3202/4, 3202/5, 3202/6); 
 
» svévolný výlep volebních plakátů na plakátovací plochy města Čelákovic; 
 
» pořádání předvolebních akcí a provozování volebních stánků na místě a v době konání 
kulturních, sportovních či jiných akcí města Čelákovic, stejně tak akcí pořádaných 
organizacemi, které město Čelákovice zřizuje. 
Pořádání předvolebních akcí a provozování volebních stánků je dále zakázáno na náměstí 
5. května v době konání Polabských farmářských trhů, provozovaných na základě smlouvy 
s městem Čelákovice a akcí pořádaných jinými subjekty na základě předchozího souhlasu 
města Čelákovic.  
 
Volební kampaň před volbami do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky je 
upravena zákonem č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně 
a doplnění některých dalších zákonů, v platném znění a zákonem č. 424/1991 Sb.,  
o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, v platném znění a může být 
dále usměrňována nařízením Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem 
v Praze, mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví České republiky a krizovým 
opatřením vlády České republiky z důvodu ohrožení zdraví obyvatel v souvislosti 
s prokázáním a šířením koronaviru, označovaný jako SARS CoV-2, na území České 
republiky. 
 
 
 
 
Administrací volební kampaně dle těchto Pravidel je pověřen odbor školství, informací  
a kultury Městského úřadu Čelákovice.  
 
 
 
Schváleno Radou města usnesením č. 2/2021/6.1 dne 26. 1. 2021.  
 
 
 
Zveřejněno dne 2. 2. 2021 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                 Ing. Josef Pátek , v. r.                   
                                                                                                 starosta 
 
 


