PRAVIDLA PRO UMISŤOVÁNÍ
REKLAMNÍCH ZAŘÍZENÍ
NA MAJETKU MĚSTA
HEŘMANŮV MĚSTEC
Čl. 1
Úvodní ustanovení
1. Tato pravidla upravují umisťování reklamních zařízení na pozemcích, budovách a jiném majetku
města Heřmanův Městec.

Čl. 2
Reklamní zařízení
1. Reklamním zařízením se pro účely těchto pravidel rozumí přenosné reklamní zařízení typu „A“,
reklamní panel, tabule, deska, billboard, plakát atp.

Čl. 3
Obecná ustanovení
1. Jakékoliv reklamní zařízení nesmí vzbuzovat veřejné pohoršení, nesmí esteticky narušovat vzhled
města, zejména památkové zóny a nesmí být umístěno tak, aby nad obvyklou míru
odvádělo pozornost účastníků silničního provozu, či jinak vytvářelo nebezpečnou situaci ve
veřejném prostoru.
2. Reklamní zařízení na majetku města může být umístěno jen se souhlasem příslušného orgánu
města, vyjma výlepu plakátů na vyhrazených plakátovacích plochách.

Čl.4
Dlouhodobě umístěná reklamní zařízení
1. Za dlouhodobě umístěná reklamní zařízení se považují zařízení umístěná na dobu delší než 15 dnů.
2. Každý, kdo chce umístit takové reklamní zařízení na pozemek, budovu či jiný majetek města, musí
podat písemnou žádost, která bude obsahovat mj. návrh reklamního zařízení, které má být umístěno
a také přesný popis požadovaného umístění, příp. zakreslení na mapě.
3. O žádosti rozhodne rada města, která také stanoví úhradu za umístění reklamního zařízení.
4. Schválení radou města nepodléhá umístění přenosného reklamního zařízení před vlastní
provozovnou – zábor do 1,5 m2

Čl. 5
Krátkodobě umístěná reklamní zařízení
1. Za krátkodobě umístěná reklamní zařízení se považují zařízení umístěná na dobu nejdéle 15 dnů.
2. Každý, kdo chce umístit takové zařízení na pozemek, budovu či jiný majetek města, musí požádat
o povolení pověřeného pracovníka městského úřadu - odbor finanční. Tento pracovník žádost
posoudí a pokud odpovídá zásadám dle čl. 3 těchto pravidel, umístění povolí s určením, kde může
být reklamní zařízení instalováno.

Čl. 6
Stanovení výše poplatku
1. Výše poplatku za umístění reklamního zařízení dle čl. 4. bod č. 4 a čl. 5 těchto pravidel je
stanovena obecně závaznou vyhláškou města o místním poplatku za užívání veřejného
prostranství.
2. Výši poplatku za umístění reklamního zařízení dle čl. 4. bod č. 1 těchto pravidel určí rada města
na základě dohody se žadatelem.
3. Výlep plakátů na vyhrazených plakátovacích plochách je umožněn zdarma.

Čl. 7
Kontrola a sankce
1. Reklamní zařízení, které bude umístěno na pozemku, budově či jiném majetku města v rozporu
s těmito pravidly, bude odstraněno na náklady majitele tohoto zařízení.

Čl. 8
Závěrečná ustanovení
1. Rada města schválila Pravidla pro umisťování reklamních zařízení na území města Heřmanův
Městec usnesením č. R/2019/192, ze dne 27.5.2019.
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