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Příloha těchto zásad:
1. Vzorová žádost o instalaci propagačních, reklamních a informačních zařízení
na sloupech veřejného osvětlení (PIRZ)
2. Vzorový návrh propagačních, informačních a reklamních zařízení na sloupech
veřejného osvětlení (technický list)
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1. Účel vydání zásad
Tyto zásady upravují postup žadatele při instalaci PIRZ na sloupy veřejného osvětlení
v majetku města Mnichovo Hradiště určené k tomuto využití.
2. Podání žádosti
Žadatel o instalaci propagačních, informačních a reklamních zařízení na sloup veřejného
osvětlení (dále jen PIRZ) obdrží vzorovou žádost a vzorový návrh PIRZ na odboru SMRM,
případně na internetových stránkách www.mnhradiste.cz, v sekci formuláře a vzory.
Po odsouhlasení vyplněné žádosti bude žadatel vyzván k předložení předmětného počtu
tabulek PIRZ a zároveň mu bude zaslána faktura za jejich instalaci a užití sloupů veřejného
osvětlení po dobu uvedenou v žádosti, nejdéle však do konce kalendářního roku.
3.

Náležitosti propagačního, informačního a reklamního zařízení

Propagační, informační a reklamní zařízení musí být vyhotoveno na lemovaném
pozinkovaném plechu se zaoblenými rohy, podle vzorového návrhu uvedeného v příloze
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č. 2. Dále na něm bude provedena příprava na uchycení systémem bandimex (viz např.
http://www.bandimex.de/).
Vyhotovený návrh PIRZ podléhá schválení odboru správy majetku a rozvoje města
městského úřadu v Mnichově Hradišti.
Vzory PIRZ a možné varianty rozměrů jsou uvedeny v kapitole 4 (poplatky za instalaci a užití
místa…) zásad pro umísťování propagačních, informačních a reklamních zařízení na
sloupech veřejného osvětlení. Přesné rozměry PIRZ jsou uvedeny ve vzorovém návrhu
PIRZ, který je přílohou č. 2 těchto zásad (technický list).
4.

Poplatky za užití místa a instalaci propagačního, informačního a reklamního
zařízení

Žadatel uhradí poplatek za instalaci PIRZ na sloup veřejného osvětlení a také poplatek za
užití sloupu veřejného osvětlení, na kterém bude PIRZ umístěno, a to dle níže uvedeného
sazebníku.
Jednorázový poplatek za instalaci PIRZ činí 610 Kč bez DPH za 1 sloup veřejného osvětlení
(poplatek zahrnuje i náklady za případné budoucí sejmutí PIRZ)
Poplatek za užití místa na sloupu veřejného osvětlení dle velikosti plochy PIRZ za instalaci
1 ks PIRZ za měsíc činí:
Rozměr 800mm x 200 mm 100 Kč bez DPH

Rozměr 800 mm x 400 mm 200 Kč bez DPH

Rozměr 800 mm x 600 mm 300 Kč bez DPH

Žadatel je povinen uhradit první poplatek za užití sloupu veřejného osvětlení předem, a to
vždy za počet měsíců, které zbývají do konce kalendářního roku. Pro další období užití
místa pro PIRZ bude žadateli vystavena vždy v měsíci lednu příslušného roku faktura na
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poplatek za užití místa pro PIRZ na aktuální rok. Případné výjimky z tohoto nařízení budou
vyřizovány individuálně s odborem SMRM.
Po ukončení užití místa - dle čl. 6 těchto zásad - je žadatel povinen uhradit poplatek za užití
místa pro PIRZ k poslednímu dni v měsíci, v němž bude zajištěno odstranění PIRZ,
s přihlédnutím ke lhůtě pro provedení tohoto úkonu.
5.

Instalace zařízení

Po uhrazení vyměřeného poplatku za užití místa pro PIRZ, instalaci PIRZ a předání
příslušných kusů vyhotovených PIRZ, zajistí odbor správy majetku a rozvoje města instalaci
PIRZ na příslušném sloupu/sloupech veřejného osvětlení dle termínu uvedeného v žádosti
nebo do 10 pracovních dnů od splnění veškerých náležitostí dle čl. 2.
Instalace PIRZ bude provedena na sloupech veřejného osvětlení na pozemcích schválených
k tomuto účelu.
6.

Ukončení užití místa pro propagační, informační a reklamní zařízení

Ukončení užití místa pro instalaci PIRZ bude učiněno:
• Na základě uplynutí termínu uvedeného v žádosti, pokud žadatel nepožádá o její
prodloužení.
• Dohodou – na základě písemné žádosti o ukončení užití místa. Žádost musí být
podána alespoň 10 pracovních dnů před sjednaným termínem ukončení užití místa.
• Nesplněním podmínek žadatele dle zásad pro umísťování PIRZ.
V případě, že žadatel neuhradí poplatek za užití místa pro instalaci PIRZ na sloupu
veřejného osvětlení dle čl. 4 ani po 1. výzvě k zaplacení, zajistí odbor SMRM neprodleně
odstranění PIRZ ze sloupu veřejného osvětlení.
Žadatel je povinen vyzvednout si sejmuté PIRZ na odboru SMRM nejpozději do 30 dnů od
obdržení výzvy k vyzvednutí PIRZ. Pokud tak do stanovené lhůty neučiní, bude PIRZ
odborně a ekologicky zlikvidováno.
7.

Závěrečná ustanovení

Za technický stav PIRZ zodpovídá žadatel. V případě, že dojde ke značnému opotřebení
PIRZ, je žadatel povinen zajistit nové vyhotovení PIRZ nebo užití ukončit.
Město Mnichovo Hradiště nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené na PIRZ třetími
osobami a živelnými událostmi.
Ing. Jaroslav Hašlar v. r.
tajemník MěÚ

Arnošt Vajzr v. r.
starosta města

Vyvěšeno na úřední desce Města Mnichovo Hradiště a současně zveřejněno i způsobem
umožňujícím dálkový přístup na www.mnhradiste.cz dne: .........................................
Sejmuto dne:

Potvrzuje dne:
.....................................................
pověřená vývěsní službou
Razítko, podpis:
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