Pravidla pro umístění reklamní či směrové tabule
na zařízení v majetku obce Lužice a jejich pronájem
Čl. 1
Předmět pravidel
Tato pravidla upravují zásady a postupy při pronájmu zařízení v majetku obce Lužice (dále jen „vlastník“), pro účely umístění
reklamních či jiných informačních zařízení a směrových tabulí.
Čl. 2
Postup při vyřizování žádostí
1. Žádost o umístění reklamní nebo směrové tabule se podává písemnou formou na příslušném formuláři prostřednictvím podatelny
obecního úřadu. Žádost lze podat i elektronickou formou s uznávaným elektronickým podpisem. Příslušný formulář je k dispozici
na obecním úřadě nebo na internetových stránkách obecního úřadu – https://www.luziceuhodonina.cz/urad/ke-stazeni/
2. Žádost není možné schválit v případě, že žadatel je dlužníkem obce Lužice, a to až do okamžiku úplného uhrazení případného
dluhu.
3. O pronájmu rozhoduje Rada obce Lužice.
Čl. 3
Stanovení výše nájmu
1. Výše nájemného je stanovena takto:
- krátkodobý pronájem (do 30 dnů)
- dlouhodobý pronájem (delší než 30 dnů)
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100,- Kč/jednorázově/jedna tabule
50,- Kč/měsíc/jedna tabule

Čl. 4
Technické podmínky umístění tabulí
Veškeré návrhy reklamních či jiných informačních zařízení budou předloženy v grafické formě ke schválení při podání žádosti o
jejich umístění, včetně jejich tvaru, rozměrů a textu. Vlastník si vyhrazuje právo na jejich neschválení či požadavek na jejich
úpravu.
V případě směrových tabulí si vlastník vyhrazuje právo na jednotný typ těchto tabulí. U těchto tabulí bude po jejich návrhu a
oboustranném odsouhlasení, zadána výroba tabule a její instalace vlastníkem. Následně bude skutečná částka za tabuli a instalaci
přefakturována nájemci se splatností 14 dnů od převzetí faktury. Případným převzetím se rozumí i uplynutí doručovací doby.
Reklamní a směrové tabule, které budou umístěny na zařízení v majetku vlastníka, nesmí zasahovat do žádné komunikace.
V případě zasahování do chodníku nebo cyklostezky nesmí do chodníku či cyklostezky zasahovat ostré hrany, které by mohli
zapříčinit zranění chodců nebo cyklistů.
Minimální výška spodní hrany tabule nad chodníkem či cyklostezkou je 2,8 metru od horní plochy chodníku či cyklostezky.
U krátkodobého pronájmu se budou tabule připevňovat k zařízení v majetku vlastníka pomocí provázků, plastových spon,
stahovacích pásků či drátků.
U dlouhodobých pronájmů bude instalace tabule pouze objímkou kolem sloupu. Instalaci provede vlastník zařízení, na náklady
nájemce. Není přípustné jakékoliv vrtání či jiný zásah do konstrukce zařízení v majetku vlastníka.
U dlouhodobého pronájmu nesmějí tabule zakrýt vstupy určené pro opravu a údržbu zařízení v majetku vlastníka.
Čl. 5
Závěrečná ustanovení
U tabulí nese nájemce plnou odpovědnost za stav, umístění či případné škody nebo úrazy, které vzniknou po dobu umístění tabule.
V den ukončení nájmu je nájemce povinen na své náklady tabule odstranit.
Ukončení nájmu je možné: - uplynutím lhůty, na kterou byla nájemní smlouva uzavřena
- dohodou obou smluvních stran
- výpovědí kterékoliv strany bez udání důvodu (výpovědní lhůta je 1 měsíc a začíná běžet prvního
dne následujícího měsíce od jejího podání).
Výpověď může být podána vlastníkem a to i v případě neuhrazení úplaty za nájem na příslušné období nebo v případě dlouhodobě
špatného technického stavu tabule.
Každá neschválená tabule, umístěná na zařízení v majetku vlastníka, bude jím odstraněna na náklady umístitele, pokud ji umístitel
neodstraní sám.
Tato „Pravidla pro umístění reklamní či směrové tabule na zařízení v majetku obce Lužice“, byla schválena na schůzi Rady obce
Lužice dne 16.12.2019 usnesením č. 30B/12 a nabývají účinnosti od 1.1.2020.
V Lužicích dne 17.12.2019

………………………………..
Mgr. Klásek Tomáš
starosta obce Lužice

