RM 26.1.2016

PRAVIDLA pro povolování umísťování a zpoplatňování reklamních zařízení na
zábradlí vybraných mostů a lávek, a na veřejných hodinách
Náležitosti nutné k povolení:
1. Předložení řádně vyplněné žádosti přímého žadatele, v jehož zájmu nebo kvůli jehož činnosti má být
reklamní zařízení umístěno, vč. požadovaných příloh. Formulář žádosti lze vyzvednout osobně na
technickém odboru nebo na internetových stránkách magistrátu města - odkaz tiskopisy - technický odbor.
2. Souhlas odboru rozvoje a investic s provedením reklamního zařízení z hlediska architektury a urbanistiky
města - zajistí technický odbor.
3. Uzavření Smlouvy o umístění reklamního zařízení (v souladu s ustanovením zák. 89/2012 Sb,

občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů).
Smluvní cena:

zábradlí - 13 Kč bez DPH / 1 m2 pohledové plochy / den
otočné veřejné hodiny (velikost každé plochy je 0,7 m x 1,2 m):
Velikost plochy
0,7 x 1,2 m

1. plocha
2. plochy
3. plochy
4. plochy

1 měsíc 3 měsíce 6 měsíců 12 měsíců
Kč
Kč
Kč
Kč
773
2030
3480
5800
1469
3857
6612
11020
2165
5684
9744
16240
2861
7511
12876
21460

Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH

Doba umístění:

Zábradlí vybraných mostů a lávek přes řeku Teplou:
stanoví se dle požadavku žadatele s tím, že maximální doba je 92 dnů. V případě, že je
na mostě dostatek volného místa pro další zájemce, lze smlouvu obnovit.
Reklamní plochy na hodinách:
- dle požadavku žadatele – viz tabulka výše
-

Podmínky:

-

text upoutávek musí být uveden nejprve v českém jazyce, a až následně v dalších
jazykových mutacích.

Zábradlí vybraných mostů a lávek přes řeku Teplou:
-

charakter reklamních zařízení a způsob umístění musí splňovat kritéria, kladená
Statutárním městem Karlovy Vary, zastoupeným technickým odborem, odborem
dopravy, oddělením památkové péče, úřadem územního plánování a stavebním
úřadem. Podpisu Smlouvy o umístění reklamního zařízení na období max. 92 dnů
předchází úhrada smluvní ceny vč. DPH.

Reklamní plochy na hodinách:
- výroba poutačů a jejich instalace není zahrnuta v ceně, zajišťuje si žadatel na své
náklady;
- instalaci a další manipulaci s poutači zajišťuje výhradně odborná firma spravující
veřejné hodiny, a to na základě objednávky žadatele (kontakt obdrží žadatel na
technickém odboru). Za instalaci, anebo za výměnu poutačů v době trvání smlouvy, je
žadateli účtována cena dle aktuální sazby této odborné firmy;
.
Přílohou těchto pravidel je seznam vybraných mostů a lávek přes řeku Teplou, na nichž je možno poutače
instalovat.

Mosty a lávky na které je možné umístit reklamní zařízení dle pravidel schválených radou města:

poř.

Název mostu, lávky

Místo

Překážka

délka

výška

zábradlí v m

zábradlí v m

Omezení pro umístění reklamních zařízení

1 Lázeňský most

ul. Karla IV.- ul. I.P.Pavlova -Sadová ul.

Teplá

18,6

1,1

pro kulturní akce a KSO

2 Jánský most

Divadelní nám. - Stará Louka - Tržiště

Teplá

18,5

1

pro kulturní akce

3 Divadelní lávka

Nová louka - Stará louka

Teplá

24

1,1

pro kulturní akce

4 Lávka Jeana de Carro

Nová louka - Stará louka

Teplá

17,9

1,1

pro kulturní akce

5 Labitzkého lávka

Mariánskolázeňská ul. - Mírové náměstí

Teplá

17,5

1

pro kulturní akce

6 Festivalový most

Mariánskolázeňská ul. - Mírové náměstí

Teplá

18,6

1

