
Přenosná reklamní tabule typu A před provozovnou
Návodem, jak navrhnout a umístit reklamu tak, aby reklama lákala zákazníky, neobtěžovala obyvatele a město nevypadalo nevzhledně je Manuál reklamy F≈M.

      krok 1 krok 2 krok 3

Potřebné 

odkazy: nahlížení do katastru nemovitostí

Manuál reklamy F≈M

tiskopis - Žádost o pronájem pozemku (popř. jeho části) – k umístění reklamního stojanu typu „A“

Cenové podmínky pro užívání nemovitých věcí...

tiskopis - Ohlášení úžívání veřejného prostrantví

Vyhláška  o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

         Cenové podmínky pro uzavírání smluv o nájmu nemovitých věcí  a jejich částí, nebytových prostor, movitých věcí a o zřízení věcných břemen Žádost o povolení užívání místní komunikace

Žádost o pronájem pozemku k 
umístění reklamního stojanu typu 

"A"- v případě, že se jedná o 
pozemek ve vlastnictví města

•E-mail, DS,  poštou, osobně.

•Příslušný odbor: odbor správy obecního 
majetku

•Kompetentní osoba: Ing. Kristýna 
Lepíková, tel. 558 609 188, e-mail: 
lepikova.kristyna@frydekmistek.cz

• tiskopis

•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

•termín 30 dní před umístěním

Ohlášení užívání veřejného 
prostranství - v případě, že se 

prostor nachází v seznamu 
zpoplatněných pozemků na území 
města (nejedná se o pozemky 
ve vlastnictví města). Seznam 

zpoplatněných pozemků je součástí 
Vyhlášky o místním poplatku za 
užívání veřejného prostranství 

zveřejněné na webových stránkách 
města.

•E-mail, DS, poštou, osobně.

•Příslušný odbor: finanční odbor

•Kompetentní osoba: Bc. Dagmar 
Mojžíšková, tel. 558 609 162, e-mail: 
mojziskova.dagmar@frydekmistek.cz

• tiskopis

•poplatek dle Vyhlášky o místním 
poplatku za užívání veřejného 
prostranství

•termín nejpozději v den umístění

Žádost o povolení zvláštního 
užívání místní komunikace - v 

případě, že bude využívána 
část místní komunikace, 

nejčastěji chodník.

•E-mail, DS, poštou, osobně.

•Příslušný odbor: odbor dopravy a 
silničního hospodářství

•Kompetentní osoba: Andrea Sochací, tel. 
558 609 222, e-mail: 
sochaci.andrea@frydekmistek.cz

• tiskopis

•poplatek ve výši 100 Kč, 500 Kč nebo 
1.000,- Kč dle délky užívání

•termín 30 dní před umístěním

Konec procesu

https://nahlizenidokn.cuzk.cz/
https://www.frydekmistek.cz/cz/magistrat/odbory-magistratu/odbor-uzemniho-rozvoje-a-stavebniho-radu/architektura-a-urbanismus/
../../AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/AppData/Desktop/Manuál pro podnikatele/Žádost o pronájem pozemku (popř. jeho části) – k umístění reklamního stojanu typu „A“
https://www.frydekmistek.cz/cz/magistrat/odbory-magistratu/odbor-spravy-obecniho-majetku/potrebuji-vyridit/
https://www.frydekmistek.cz/cz/magistrat/odbory-magistratu/odbor-financni/tiskopisy/
https://www.frydekmistek.cz/cz/magistrat/odbory-magistratu/odbor-financni/vyhlasky/
https://www.frydekmistek.cz/cz/magistrat/odbory-magistratu/odbor-dopravy-a-silnicniho-hospodarstvi/tiskopisy/

