stys erný D l
PRAVIDLA
pro umís ování reklamních za ízení na území m styse erný D l
I.
Tato pravidla upravují umis ování a instalování veškerých reklamních, informa ních a propaga ních
za ízení (dále jen reklamní za ízení) na pozemcích, budovách a jiném majetku M styse erný D l.
II.
Umíst ní reklamního za ízení na pozemku (podléhá p edchozímu zve ejn ní zám ru pronájmu
pozemku pro umíst ní reklamního za ízení), budov i jiném majetku m styse (nap . autobusové
zastávky, sloupy VO vyjma reklamní ploch na parkovišti u skiparku) je možné výhradn na základ
nájemní smlouvy o umíst ní reklamního za ízení uzav ené s M stysem erný D l.
Každý, kdo chce umístit reklamní za ízení na pozemek, budovu i jiný majetek m styse, musí podat
písemnou žádost, která bude obsahovat mimo jiné návrh reklamního za ízení, které má být umíst no
nebo instalováno a také p esný popis požadovaného umíst ní, pop . zakreslení v map .
Reklamní za ízení musí spl ovat základní parametry uvedené v . IV.
V p ípad , že žádost bude obsahovat všechny náležitosti a navrhované reklamní za ízení bude spl ovat
základní parametry dle l. IV t chto pravidel, M stys erný D l schválí žádost o umíst ní reklamního
za ízení (pop . zve ejní zám r pronájmu) a vyzve žadatele k podpisu nájemní smlouvy o umíst ní
reklamního za ízení.
Umíst ní reklamního za ízení je možné výhradn za podmínek vyplývajících z ustanovení stavebního
zákona . 183/2006 Sb., ve zn ní pozd jších p edpis , zákona o PK . 13/1997 Sb., ve zn ní
pozd jších p edpis a vyhlášky . 104/1997 Sb., kterou se provádí zákona o PK, ve zn ní pozd jších
edpis .
Reklamní za ízení o pohledové ploše v tší než 0,6 m2 podléhá ohlášení stavby podle § 79 stavebního
zákona, reklamní za ízení pevn ukotvené do zem podléhá navíc územnímu souhlasu podle § 96
stavebního zákona a § 15 vyhlášky . 503/2006 Sb., o podrobn jší úprav územního ízení,
ve ejnoprávní smlouvy a územního opat ení, ve zn ní pozd jších p edpis .
III.
Nájemní smlouvou bude sjednána výše nájemného za každé reklamní za ízení takto:
za umíst ní reklamního za ízení na pozemku nebo budov i jiném majetku m styse (nap .
autobusové zastávky, sloupy VO apod.) ve výši 1 000 K bez DPH (1 210 K s DPH) za každý
zapo atý m2 pohledové plochy reklamy a rok,
za využití reklamní plochy na parkovišti u skiparku ve výši 5 000 K bez DPH (6 050 K s DPH)
za jednu plochu a rok.

Splatnost a forma úhrady nájemného bude dále ešena nájemní smlouvou.
IV.
Reklamní za ízení, které má být umíst no nebo instalováno na pozemku, budov i jiném majetku
styse nesmí svým vzhledem, obsahem nebo umíst ním narušovat krajinný ráz a vzhled obce, musí
být p izp sobeno místní architektu e a nesmí porušit právní ád R. Umíst ním reklamní ho za ízení
nesmí být obt žováno okolí a ohrožována bezpe nost a plynulost provozu na p ilehlých pozemních
komunikacích.
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Podmínkou pro ud lení souhlasu m styse s umíst ním reklamního za ízení, které má být pevn
ukotveno do zem je, že toto reklamní za ízení bude d ev né konstrukce.
V.
Reklamní za ízení, které bude umíst no nebo instalováno na pozemku, budov i jiném majetku
styse erný D l bez uzav ené nájemní smlouvy, bude odstran no a náklady za jeho odstran ní
budou vyú továny majiteli reklamního za ízení, bude-li m stysi znám.
VI.
Tato pravidla schválila Rada m styse erný D l na své 67. sch zi dne 23.10.2013 usnesením .
67/842/2013 a nabývají ú innosti dne 01.01.2014.

Ing. Zden k Kraus v.r.
starosta

Vyv šeno na Ú ední desce Ú adu m styse dne:

08.11.2013

Sejmuto z Ú ední desky Ú adu m styse dne:
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