Město Planá
Pravidla
pro nájem sloupů veřejného osvětlení a svislých ploch k umístění reklamních panelů
-

-

-

-
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uzavření nájemní smlouvy: pronajímatel Město Planá, odbor SMI
umístění reklamy na svislých plochách podléhá schválení radou města
na lávce pro pěší přes silnici I/21 je 8 m nad silnicí na každé straně lávky vyhrazeno pro
potřeby města Planá (usnesení Rady města Planá č.236/6 z 5.6.2017)
reklamní panely na sloupy VO lze umístit pouze mimo ulice Dukelských hrdinů a náměstí
Svobody
nelze připevňovat reklamní tabule na dopravní značení ani na sloup VO, kde je již
umístěna dopravní značka. Umístění reklamy nesmí snížit viditelnost nebo zakrýt
dopravní značky.
umístění reklamní tabule nesmí zasahovat do průjezdního profilu komunikace, ani do
průchozího profilu chodníku
nájemce bude v průběhu nájemní doby provádět údržbu reklamních tabulí tak, aby tabule
nezpůsobily ohrožení bezpečnosti a zdraví obyvatel. Případné škody způsobené
nesprávným upevněním reklamní tabule je povinen hradit nájemce
pronajímatel nenese odpovědnost za obsah reklamního sdělení
upevnění reklamy nesmí poškodit konstrukci sloupu, nebo svislé konstrukce, po
demontáži bude nájemcem obnoveno případné narušení nátěru
žadatel zajistí sám veškerá povolení k instalaci a provozování reklamního zařízení
Cena za umístění reklamy na VO- 1 ks reklamní tabule jednostranné i oboustranné
- plocha do 0,4 m2 – cena 1200 Kč/rok (100 Kč za měsíc), + DPH
- plocha do 0,6 m2 – cena 2400 Kč/rok (200 Kč za měsíc), + DPH
- plocha od 0,6 m2 za každý započatý m2 – cena 3600 Kč/rok (300 Kč za měsíc) + DPH
- krátkodobé umístění informačních sololitových desek do 0,6 m2 – cena 5 Kč/kus/den
+ DPH, maximálně na 14 dnů
- Cena za umístění reklamy na svislých plochách: 92 Kč/m2/měsíc + DPH
nájem se sjednává pouze na dobu určitou, maximálně 5 let
kontrolu umístění a dodržování smluvních podmínek provádí správce VO, městská
policie a odbor správy majetku a investic, u ohlašovaných reklam i odbor výstavby a ÚP
pokud nájemce neodstraní reklamu po skončení nájemní doby, nebo je v prodlení
s placením nájemného více než měsíc, je oprávněn správce VO nebo pronajímatel
reklamní tabuli demontovat a zlikvidovat
evidenci reklamních zařízení vede OSMI MěÚ Planá

Za reklamní zařízení se nepovažují informační zařízení. Informační zařízení je zařízení
schválené radou města jako základní informační systém města.
Schváleno usnesením Rady města Planá č.204/7 dne 23. 1. 2017
Tímto dnem se současně ruší původní „Pravidla pro nájem sloupů veřejného osvětlení k
umístění reklamních panelů“ ze dne 28. 3. 2012
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