
Reklama na provozovně
Návodem, jak navrhnout a umístit reklamu tak, aby reklama lákala zákazníky, neobtěžovala obyvatele a město nevypadalo nevzhledně je Manuál reklamy F≈M.

Jde o doporučený materiál. Pokud se jako provozovatel rozhodnete využít dotačního programu „Reklama F≈M“, budeme požadovat, aby grafické návrhy manuál respektovaly.

  krok 1            krok 2            krok 3   krok 4              krok 5          krok 6

Potřebné odkazy: Manuál reklamy F≈M

tiskopis - žádost o pronájem nebytového prostoru (POPŘ. I JEHO ČÁSTI)
Cenové podmínky pro užívání nemovitých věcí...

Mapa městských památkových zón

Žádost o závazné stanovisko orgánu památkové péče

Dotační program Reklama F-M — podpora zřízení či obnovy označení provozoven

Příprava grafického 
návrhu reklamy v 

souladu s Manuálem 
reklamy F≈M.

•Manuál reklamy F≈M je dostupný 
ke stažení na stránkách města 
www.frydekmistek.cz.

Žádost o závazné 
stanovisko orgánu Státní 

památkové péče - v
případě, že se 

provozovna nachází v 
městské památkové 

zóně.

•E-mail s el. podpisem, DS, poštou, 
osobně.

•Příslušný odbor: odbor územního 
rozvoje a stavebního řádu.

•Kompetentní osoba: Mgr. Zita 
Hloušková, tel. 558 609 280, 
hlouskova.zita@frydekmistek.cz

• tiskopis - Žádost o závazné 
stanovisko orgánu památkové péče

•Poplatky nejsou stanoveny 

•Termín k vyřízení 30 nebo 60 dní

Souhlas hlavního 
architekta.

Povolení stavebního 
úřadu. Nejlépe vždy 
konzultovat, zda je 

povolení vyžadováno.

•Osobně, e-mailem..

•Příslušný odbor: odbor územního rozvoje 
a stavebního řádu.

•Kompetentní osoba: Ing. arch. Lucie 
Šidlová, tel. 558 609 348, e-mail: 
sidlova.lucie@frydekmistek.cz

Dotační program na 
zřízení nebo obnovy 

označení provozovny.

•Osobně.

•Příslušný odbor: odbor 
územního rozvoje a stavebního 
řádu.

•Kompetentní osoba: Ing. Petr 
Štefek, tel. 558 609 245, 
stefek.petr@frydekmistek.cz

•Poplatky a lhůty dle velikosti 
reklamního zařízení.

•DS, poštou, osobně.

•Příslušný odbor: odbor územního 
rozvoje a stavebního řádu

•Kompetentní osoba: Ing. Martina 
Stebelová, DiS. 558 609 277, 
stebelova.martina@frydekmistek.cz

•Poplatky nejsou stanoveny

•Termín se odvíjí od zasedání 
zastupitelstva města (o přihláškách 
podaných nejpozději do 15.4. 
rozhodne zastupitelstvo na 
červnovém zasedání)

Konec procesuŽádost o umístění 
reklamy (žádost o 

pronájem nebytového 
prostoru (popř. i jeho 
části)) - v případě, že 
vlastníkem budovy je 

město.

•E-mail, DS,  poštou, osobně.

•Příslušný odbor: odbor správy 
obecního majetku

•Kompetentní osoba: Bc. Hana Janů, 
tel. 558 609 174, e-mail: 
janu.hana@frydekmistek.cz

• tiskopis - žádost o pronájem 
nebytového prostoru (popř. i jeho 
části)

•nájemné dle Cenových podmínek pro 
užívání nemovitých věcí  a jejich 
částí, nebytových prostor, movitých 
věcí a o zřízení věcných břemen 
zveřejněného na webových stránkách 
města - 2.200 Kč/m2/rok + příslušná 
sazba DPH.

•termín 30 dní předem

https://www.frydekmistek.cz/cz/magistrat/odbory-magistratu/odbor-uzemniho-rozvoje-a-stavebniho-radu/architektura-a-urbanismus/
https://www.frydekmistek.cz/cz/magistrat/odbory-magistratu/odbor-spravy-obecniho-majetku/tiskopisy/
https://www.frydekmistek.cz/cz/magistrat/odbory-magistratu/odbor-spravy-obecniho-majetku/potrebuji-vyridit/
https://gis.frydekmistek.cz/mapa/kulturni-hodnoty/?c=-467456.15%3A-1118964.6&z=7&lb=osmllg&ly=uap4p-nkp-pam%2Cuap4p-nnkp-pam%2Cuap4p-obj-pam-z-pam%2Cuap4p-statky-unesco-pam%2Cuap4p-naraznikova-zona-unesco%2Cuap4p-jadrova-zona-unesco%2Cuap4p-pam-rez%2Cuap4p-pam-zona%2Cuap4p-kraj-pam-zona%2Cuap4p-pam-zona-rez-dif%2Chr%2Culn%2Cad%2Cpag&lbo=1&lyo=
https://www.frydekmistek.cz/cz/magistrat/odbory-magistratu/odbor-uzemniho-rozvoje-a-stavebniho-radu/tiskopisy/
https://www.frydekmistek.cz/cz/magistrat/odbory-magistratu/odbor-uzemniho-rozvoje-a-stavebniho-radu/dotace/reklama-f-m-podpora-zrizeni-ci-obnovy-oznaceni-provozoven/reklama-f-m-podpora-zrizeni-ci-obnovy-oznaceni-provozoven-na-rok-2022/

