Obec Strážné

PRAVIDLA
pro umisťování reklamních zařízení (dále také jen „RZ“)
na území obce Strážné
Čl. 1
Úvodní ustanovení
Tato pravidla upravují umisťování veškerých reklamních zařízení na pozemcích, budovách a jiném
majetku obce Strážné.
Čl. 2
Umístění reklamního zařízení na pozemku, budově či jiném majetku obce (např. sloupy veřejného
osvětlení) je možné výhradně na základě nájemní smlouvy o umístění RZ uzavřené s obcí Strážné.
Každý, kdo chce umístit RZ na pozemek, budovu či jiný majetek obce, musí podat písemnou žádost,
která bude obsahovat mj. návrh reklamního zařízení, které má být umístěno a také přesný popis
požadovaného umístění, příp. zakreslení v mapě.
Reklamní zařízení musí splňovat základní parametry uvedené dále v čl. 3.
V případě, že žádost bude obsahovat všechny náležitosti a navrhované RZ bude splňovat základní
parametry dle č. 3 těchto pravidel, obec Strážné schválí žádost o umístění RZ a vyzve žadatele
k podpisu nájemní smlouvy o umístění RZ.
Umístění reklamního zařízení je možné výhradně za podmínek vyplývajících z ustanovení stavebního
zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění, zákona o pozemních komunikacích č. 13/1997 Sb.,
v platném znění a vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích,
v platném znění.
RZ o pohledové ploše větší než 0,6 m2 podléhá ohlášení stavby podle § 105 stavebního zákona, RZ
pěvně ukotvené do země podléhá navíc územnímu souhlasu podle § 96 stavebního zákona a § 15
vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního
opatření, v platném znění.

Čl. 3
Základní parametry RZ
Reklamní zařízení, které má být umístěno na pozemku, budově či jiném majetku obce nesmí svým
vzhledem, obsahem nebo umístěním narušovat krajinný ráz a vzhled obce, musí být přizpůsobeno
místní architektuře a nesmí porušit právní řád ČR. Umístěním RZ nesmí být obtěžováno okolí a
ohrožována bezpečnost a plynulost provozu na přilehlých pozemních komunikacích.
Podmínkou pro udělení souhlasu obce s umístěním RZ, která má být pevně ukotveno do země je, že
toto reklamní zařízení bude dřevěné konstrukce.
Reklamní zařízení musí být o pohledové ploše o velikosti od 1 m2 do 6 m2.

Čl. 4
Cena za umístění RZ – nájemné
Nájemní smlouvou bude sjednána výše nájemného za umístění reklamního zařízení, která činí:
- za každé reklamní zařízení o pohledové ploše od 1 m2 do 4 m2: 1.000,- Kč/m2 ročně
- za každé reklamní zařízení o pohledové ploše od 4 m2 do 6 m2: 1.500,- Kč/ m2 ročně
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Splatnost a forma úhrady nájemného bude dále řešena nájemní smlouvou.

Čl. 5
Reklamní zařízení, které bude umístěno na pozemku, budově či jiném majetku obce Strážné bez
uzavřené nájemní smlouvy, bude odstraněno a náklady za jeho odstranění budou vyúčtovány majiteli
RZ, bude-li obci znám.
Čl. 6
Tato pravidla schválilo Zastupitelstvo obce Strážné na svém 7. zasedání dne 27. 9. 2011, usnesením č.
5 a nabývají účinnosti dne 1. 1. 2012.

Tomáš Grégr v. r.
starosta

razítko obce

Potvrzení o době vyvěšení:
Vyvěšeno na úřední desce Obecního úřadu Strážné dne: 3. 10. 2011
Sejmuto z úřední desky Obecního úřadu Strážné dne: 18. 10. 2011
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Milan Pánek v. r.
místostarosta

