Pravidla pro umístění reklamních poutačů na stožáry veřejného osvětlení v majetku města
Roztoky

Reklamní poutače lze umístit na stožáry veřejného osvětlení pouze na základě uzavřené
nájemní smlouvy.
Čl.1
Umístění, rozměry, obsah a instalace reklamních poutačů
a) Reklamní poutače nelze umístit na stožáry VO, které jsou, nebo budou vyhrazeny k
umístění prvků orientačního a informačního systému města, a dále na stožáry, kde je jejich
umístění z jiného důvodu nevhodné. Posouzení o vhodnosti umístění reklamního poutače je
vyhrazeno pronajímateli.
b) Obsahem reklamního poutače nesmí dojít k porušení platných zákonů.
c) Instalaci (taktéž neprodlenou deinstalaci po skončení nájmu) reklamního poutače provádí
nájemce vlastními prostředky, na své náklady a na své riziko, způsobem, který neomezí
běžné využívání komunikací a veřejných prostranství.
Nájemce je povinen ihned po ukončení platnosti nájemní smlouvy odstranit reklamní poutač.
d)Maximální povolený rozměr reklamního poutače činí 1x 0,8 m.
e) Nájemné za umístění jednoho reklamního poutače na jeden stožár VO a jeden rok trvání
nájmu je stanoveno:
v ulicích Lidická, Nádražní a Tyršovo Náměstí- ve výši 5.000 Kč
v ulicích Přemyslovská, Masarykova, Jana Palacha, Jungmannova – ve výši 3.750 Kč
v ostatních ulicích - ve výši 2.000 Kč
Čl. 2
Nájemní smlouva
a) Nájemní smlouvu uzavírá město Roztoky (dále jen pronajímatel) s nájemcem (žadatelem)
na základě podané žádosti o umístění reklamního poutače (viz. formulář „Žádost o umístění
reklamního poutače“), v případě že nedochází ke kolizi s výše uvedeným zněním písm. a), b),
d), čl. 1.
b) Nájemní smlouva se uzavírá zpravidla na dobu 1 roku. Nájemní smlouvu lze dále
prodloužit na základě podané žádosti.

c) Není přípustné reklamní poutače dále pronajímat, nebo jinak poskytovat dalším subjektům
(třetím osobám).

Čl.3
Podání žádosti
Žadatel předkládá žádost s příslušnými údaji uvedenými ve formuláři zveřejněném na web.
stránkách města Roztoky a to nejméně 3 týdny před datem záměru umístění RP.

Schváleno Radou města dne 30.11.2011, usnesením RM č. 348-22/11 s platností od
1.1.2012.

