Pravidla pro umístění reklamních a informačních zařízení
na majetku obce Štěnovice
schválená v souladu s § 84 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů zastupitelstvem obce Štěnovice dne 21. 6. 2017.

Čl. 1
Předmět úpravy
Tato pravidla upravují zásady a postupy při pronájmu ploch, sloupů veřejného osvětlení a
jiných zařízení v majetku obce Štěnovice pro účely umístění reklamních, firemních nebo
směrových poutačů a jiných informačních zařízení (dále jen „Pronájem“).

Čl. 2
Postup při vyřizování žádosti
1. Žádost o umístění reklamního, firemního či směrového poutače (dále jen „žádost“) se
podává písemnou formou na příslušném formuláři prostřednictvím podatelny
obecního úřadu. Žádost lze podat i elektronickou formou s uznávaným elektronickým
podpisem. Příslušný tiskopis je k dispozici na obecním úřadu nebo na internetových
stránkách obecního úřadu na adrese
http://www.stenovice.cz/obecniurad/formulare-3/
2. Žádost není možné projednat v případě, že žadatel je dlužníkem obce, a to až do
okamžiku úhrady dluhu.
3. O krátkodobém pronájmu s dobou trvání do 30 dnů rozhoduje bez předchozího
projednání v zastupitelstvu starosta. O dlouhodobém pronájmu s dobou trvání delší
než 30 dní, bude žádost předána ke schválení zastupitelstvu obce. O schválení žádosti
bude žadatel vyrozuměn a následně s ním bude uzavřena nájemní smlouva.

Čl. 3
Stanovení výše nájmu
1. Výše nájemného je stanovena takto:
a. reklamní plocha
- krátkodobý pronájem - 15 Kč/m2/den
- dlouhodobý pronájem - 10 Kč/m2/den
b. veřejné osvětlení
- krátkodobý pronájem (umístění směrové šipky) - 15 Kč/1ks/1
sloup/den
- dlouhodobý pronájem (umístění směrové šipky) - 10 Kč/1ks/1
sloup/den
- krátkodobý pronájem (umístění tabule nebo plakátu) – 15 Kč/1ks/1
sloup/den
- dlouhodobý pronájem (umístění tabule nebo plakátu) - 10 Kč/1ks/1
sloup/den

2. Není-li možné cenu stanovit podle odst. 1, bude výše nájemného stanovena
usnesením zastupitelstva obce.
3. K ceně nájemného bude připočítána DPH v sazbě dle právních předpisů účinných ke
dni uzavření nájemní smlouvy.

1.

2.

Čl. 4
Závěrečná ustanovení
O povolení k umístění reklamních, firemních či směrových poutačů, které byly
umístěny na plochy, sloupy veřejného osvětlení a jiná zařízení v majetku obce
Štěnovice před účinností těchto pravidel a bez nájemní smlouvy, je jejich vlastník
povinen požádat nejpozději do 30 dnů ode dne účinnosti těchto pravidel nebo je
povinen ve stejné lhůtě tyto reklamní, firemní či směrové poutače odstranit.
Nebude-li ve stanovené lhůtě žádost podána nebo poutače odstraněny, učiní tak
obec na náklady vlastníka poutače.
Tato pravidla byla schválena usnesením zastupitelstva obce Štěnovice č. 3/2017
dne 21. 6. 2017 a nabývají účinnosti patnáctým dnem od vyvěšení na úřední desce
Obecního úřadu Štěnovice.

Ve Štěnovicích dne 23. 6. 2017

Vyvěšeno na úřední desce dne: 23. 6. 2017
Sejmuto z úřední desky dne:
Příloha: Tiskopis žádosti

Žádost o umístění reklamního, firemního či směrového poutače
Žadatel: Jméno, příjmení/Obchodní firma …………………………………………………
Bydliště/Sídlo: ………………………………………
dat. nar./IČO: ……………………………. DIČ ……………………………….. datová schránka ……………………
Tel. …………………………………… e-mail: …………………………………………..
Žádám o umístění reklamního, firemního či směrového poutače na níže uvedené místo:
Ulice: ………………………………………….
Sloup VO/jiné místo: ………………………………………………..
Vlastník pozemku, číslo pozemku: ………………………………………
Doba umístění: ………………………………………….
Typ poutače: …………………………………………………
Rozměr poutače: …………………………………………..
Náčrt situace umístění:

Vyobrazení poutače:

Náčrt situace a vyobrazení poutače lze přiložit na samostatném listu jako přílohu žádosti.

Vyjádření policie ČR:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Vyjádření vlastníka pozemku:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Vyjádření obce:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Ve Štěnovicích dne …………………
……………………………………………………
podpis žadatele

Podmínky – lze uvést až do nájemní smlouvy
- plakáty nelze lepit přímo na sloupy veřejného osvětlení, je nutné použít podložky,
které budou upevněny na sloupy veřejného osvětlení provázkem nebo plastovými
sponami.
- plakáty, reklamní nebo jiné zařízení nesmí zakrýt vstup do sloupu určený pro
opravu a údržbu sloupů
- plakáty, reklamní nebo jiné zařízení nesmí zasahovat do komunikace a ohrozit tak
provoz na pozemní komunikaci. Části, které budou zasahovat do chodníku, musí
být ošetřeny tak, aby zamezily úrazu chodců
- odpovědnost za stav a umístění plakátů, reklamního nebo jiného zařízení či
informačních šipek nese po celou dobu nájemního vztahu nájemce
- v den ukončení nájmu je nájemce povinen na své náklady plakáty, reklamní nebo
jiné zařízení nebo informační šipky odstranit

