
ZÁ SADY NA UZAVÍRÁ NÍ NÁ JEMNÍCH SMLUV PRO UMÍSŤOVÁ NÍ 
REKLAMNÍCH,INFORMAČ NÍCH A ORIENTAČ NÍCH ZAŘ ÍZENÍ, ZAŘ ÍZENÍ 
SVĚ TELNÝ CH, SMĚ ROVÝ CH UKAZATELŮ , VELKOPLOŠNÝ CH REKLAM 

NA NEMOVITOSTECH V MAJETKU MĚ STA BOHUMÍN A VÝ VĚ SNÍCH 
SKŘ ÍNĚ K V MAJETKU MĚ STA BOHUMÍN ( DÁ LE JEN REKLAMNÍ 

ZAŘ ÍZENÍ). 
 

I. 
Ú VODNÍ USTANOVENÍ 

Ú čelem těchto zá sad je stanovit zá vazný postup pro uzavírá ní ná jemních smluv pro umístění 
reklamních zařízení na nemovitostech v majetku města Bohumín a proná jem vývěsních skříněk 
včetně stanovení výše ná jemného. 
 

II. 
ZÁ VAZNÝ  POSTUP 

1. Reklamní zařízení může být instalová no na zá kladě smlouvy a po vydá ní rozhodnutí o umístění 
zařízení, vydaného stavebním odborem MěÚ  Bohumín. 

2. O umístění všech reklamních zařízení rozhoduje majetkový odbor s přihlédnutím k ná kresu, 
provedení zařízení a vyjá dření sprá vců inženýrských sítí, případně dalších dotčených 
organizací, bez projedná ní v městské radě. 

3. Pro uzavření smlouvy o umístění reklamního zařízení žadatel doloží tyto doklady: 
- jednoduchý ná kres zařízení 
- vyjá dření DI PČ R (u místních komunikací) 
- vyjá dření OÚ  Karviná  - ref.dopravy a sil. hosp. 
- vyjá dření Pamá tkového ú stavu Ostrava (v m.č.Starý Bohumín) 
- vyjá dření architekta města (budovy města- sporné případy) 
- vyjá dření srá vců VO ( u sloupů VO - OŽ PDaS) 

4. Ř ízení o umístění reklamních zařízení bude zahá jeno na zá kladě žá dosti ná jemce a podléhá  
rozhodnutí o umístění stavby vydaného stavebním odborem MěÚ  Bohumím,včetně dodržení 
podmínek v rozhodnutí stanovených. 

5. Smlouva pro reklamní zařízení může být vypovězena v tříměsíční výpovědní lhůtě, u vývěsních 
skříněk v jednoměsíční výpovědní lhůtě a jakékoliv změny musí být projedná ny a schvá leny 
majetkovým odborem MěÚ  Bohumín. 

6. Pokud reklamní zařízení nebude nainstalová no do jednoho roku od uzavření smlouvy může být 
smlouva jednostranně ukončena. 

7. K podpisová ní ná jemních smluv pro umístění reklamních zařízení a vývěsních skříněk, jejich 
změn, dodatků a výpovědí se současně zmocňuje vedoucí majetkového odboru MěÚ  Bohumín. 

 
II. 

NÁ JEMNÉ 
Ná jemné u bodu 1,2,3 se stanoví dle plošné výměry jednotlivých zařízení. Poplatek je stanoven na 
dobu jednoho roku, u vývěsních skříněk na dobu jednoho dne. 

1. reklamní, informační a orientační zařízení písemná  a obrazová  
2.000,- Kč za první m2 plochy a za každý další i započatý m2 plochy 500,- Kč ročně 

2. reklamní zařízení světelná  
2.500,- Kč za první m2 plochy a za každý další i započatý m2 plochy 500,- Kč ročně 

3. směrový ukazatel - informační šipka v rozměru do 1 x 0,25 m 
500,- Kč za 1 ks ročně 



4. velkoplošné reklamy provedené formou ná střiku fasá dy štítové stěny domu 
smlouvy budou uzavírá ny na zá kladě rozhodnutí majetkového odboru a posuzová ny 
individuá lně, dle umístění domu, stavu fasá dy a velikosti štítové stěny, 

5. vývěsní skříňky 
a) neziskové subjekty ( pol.strany,organizace,spolky) - 3,- Kč za den 
b) podnikatelské subjekty - 15,- Kč za den 

 
- ná jemné bude placeno vždy ode dne uzavření smlouvy, 
- pro případ neplacení ná jemného za umístění reklamních zařízení a vývěsních skříněk se stanovuje 
smluvní pokuta ve výši O,5 % z dlužné čá stky za každý den prodlení až do doby ú plného zaplacení 
dlužné čá stky. 
 
Tyto "Zá sady" byly schvá leny usnesením MR č. 838/53 dne 11.12.1997 a nabývají platnosti dnem 
1.1.1998. 
 
Od data ú činnosti těchto Zá sad se zrušují dosud platné Zá sady včetně všech doplňků. 
 

 



DODATEK Č .1 
K ZÁ SADÁ M NA UZAVÍRÁ NÍ NÁ JEMNÍCH SMLUV PRO UMÍSŤOVÁ NÍ REKLAMNÍCH, 

INFORMAČ NÍCH A ORIENTAČ NÍCH ZAŘ ÍZENÍ, ZAŘ ÍZENÍ SVĚ TELNÝ CH, SMĚ ROVÝ CH 
UKAZATELŮ , VELKOPLOŠNÝ CH REKLAM NA NEMOVITOSTECH V MAJETKU MĚ STA 

BOHUMÍN A VÝ VĚ SNÍCH SKŘ ÍNĚ K V MAJETKU MĚ STA BOHUMÍN ( DÁ LE JEN 
REKLAMNÍ ZAŘ ÍZENÍ). 

 
Tímto Dodatkem č. 1 se doplňují výše uvedené Zá sady, které byly schvá leny usnesením městské 
rady č. 838/53 dne 11.12.1997 s ú činnosti od 1.1.1998. 
 
člá nek II., bod 5. - vývěsní skříňky se doplňuje ná sledovně : 
a) neziskové subjekty ( pol.strany, organizace, spolky ) - 3,- Kč za den 
b) podnikatelské subjekty - 15,- Kč za den 
c) příspěvkové organizace působící ve městě - 1,- Kč ročně 
 
Doplnění Zá sad bylo schvá leno na zasední Městské rady v Bohumíně usnesením číslo 89O.1/56 
dne 26.2.1998 s ú činnosti od 1.3.1998. 


