Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a rady (EU)
2016/679 , o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o
volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně
osobních údajů a aplikačních zákonů ČR).
Nejsou dotčena práva podle § 16 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení) oprávněných osob uvedených v § 16 a § 17 téhož zákona.
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Příspěvek do 8. schůze Rady města Kuřimi konané dne 02.03.2022
Reklama na silničním zábradlí
Obsah materiálu:

Důvodová zpráva

Materiál předkládá:

Mgr. Ing. Drago Sukalovský - starosta

Materiál zpracoval:

Alena Janoušková - referent - byty

Vedoucí odboru:

Mgr. Jana Viktorinová - vedoucí odboru

Důvodová zpráva:
Rada města usn. č. R/2021/03 ze dne 13.01.2021 schválila vymezení míst pro umísťování reklamy na
silničním zábradlí, opěrné zdi a zábradlí opěrné zdi.
Usnesením rady města č. 414/2012 ze dne 25.07.2012 byla stanovena cena za užití reklamní plochy
ke komerční reklamě ve výši 400 Kč/1 pole/měsíc + DPH, 100 Kč/1 pole/měsíc + DPH pro kulturní,
společenské a sportovní akce. Cena pro umísťování reklamy na opěrné zdi u kruhového objezdu je
usnesením rady města č. 644/2014 ze dne 03.12.2014 stanovena na částku 200 Kč/m 2/měsíc + DPH,
u zábradlí na opěrné zdi u kruhového objezdu je usnesením rady města č. 46/2016 ze dne 10.02.2016
cena stanovena na částku 200 Kč/m 2/měsíc + DPH.
Vzhledem k součtu inflačních koeficientů za období 2012 – 2021, které činí 20,5 %, navrhuje OMP
stávající cenu 400 Kč u silničního zábradlí zvýšit, a to na částku 480 Kč/1 pole/měsíc + DPH a částku
120 Kč/1 pole/měsíc + DPH pro kulturní, společenské a sportovní akce. Cenu pro umísťování reklamy
na opěrné zdi u kruhového objezdu a na zábradlí na opěrné zdi u kruhového objezdu navrhuje OMP
zvýšit na částku ve výši 230 Kč/m 2/měsíc + DPH (součet inflačních koeficientů za období 2016 – 2021
činí 15,1 %).
Zvýšení ceny navrhuje OMP také s ohledem na skutečnost, že ve smlouvách o umístění reklamy na
silničním zábradlí uzavřených na dobu neurčitou dochází k valorizaci „nájemného“ a u smluv
uzavřených na dobu určitou nikoli. Současně OMP navrhuje na počátku každého roku stanovit nový
ceník na daný rok upravený o míru inflace. Všichni „nájemci“ tak budou mít stejnou cenu na dané
období.
V průběhu roku 2021 došlo při rekonstrukci části chodníků u světelné křižovatky na nám. 1. května
k výměně části silničního zábradlí – jedná se o silniční zábradlí za přechodem pro chodce ve směru
na ul. Legionářskou. Toto nové zábradlí je však rozměrově menší než původní – původní mělo na
šířku cca 2,5 m, nové zábradlí má max. 1,9 m. OMP uvádí do uzavíraných smluv o umístění reklamy
na silničním zábradlí velikost povolené jedné reklamní tabule 2 x 1 m. Vzhledem k tomu, že nové
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zábradlí je menší, tudíž bude i velikost povolené jedné reklamní tabule menší, cca 1,8 x 1 m, navrhuje
OMP neuvádět do nově uzavíraných smluv o umístění reklamy na zábradlí velikost povolené jedné
reklamní tabule a navrhuje zachovat pro všechna silniční zábradlí cenu jednotnou.
Dle informací z OI bude i nadále v této křižovatce pokračovat výměna zábradlí a toto bude opět menší
než stávající.

Návrh na usnesení:
RM
ruší
usnesení rady města č. 414/2012 ze dne 25.07.2012, usnesení rady města č. 644/2014 ze dne
03.12.2014 a usnesení rady města č. 46/2016 ze dne 10.02.2016 všechna ve věci stanovení cen
za užití reklamy na silničním zábradlí a opěrné zdi.
Termín plnění: 02.03.2022
Zodpovídá: Alena Janoušková - referent - byty
schvaluje
ceník za umístění reklamy od 01.03.2022 takto: užití reklamní plochy – komerční reklama – 480
Kč/1 pole/měsíc + DPH, s roční valorizací,užití reklamní plochy – reklama na kulturní, sportovní a
společenské akce – 120 Kč/1 pole/měsíc + DPH, s roční valorizací, reklamní banner na opěrné
zdi u kruhového objezdu – 230 Kč/m2/měsíc + DPH, s roční valorizací,reklamní banner na
zábradlí opěrné zdi u kruhového objezdu – 230 Kč/m2/měsíc + DPH, s roční valorizací.
Termín plnění: 03.03.2022
Zodpovídá: Alena Janoušková - referent - byty
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