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O B E C N Ě Z Á V AZ N Á V Y H L Á Š K A
ze dne 7. dubna 1999,
jak vyplývá ze změn a doplnění provedených obecně závaznou vyhláškou č. 5/1999 ze dne
19. října 1999, o pravidlech umísťování reklamních a propagačních zařízení platná na územním obvodu města Český Krumlov
Městské zastupitelstvo v Českém Krumlově se dne 28. 4.1999 podle ustanovení §
14 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona ČNR č.
367/1990 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve
znění pozdějších předpisů, usneslo vydat v
souladu s § 16 tohoto zákona a v souladu s
§ 71 odst. 6) zákona č. 50/1976 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu, v
úplném znění zákona č. 197/1998 Sb. (stavební zákon), obecné závaznou vyhlášku č.
3/1999. Usnesením městského zastupitelstva ze dne 25. 11. 1999 byla schválena
obecné závazná vyhláška č. 5/1999, která
vyhlášku č. 3/1999 mění a doplňuje.
ODDÍL I.
Základní ustanovení
Článek 1
Rozsah působnosti
Tato vyhláška vymezuje práva a povinnosti fyzických a právnických osob, stanoví
podmínky a upravuje umisťování označení
budov právnických osob a fyzických osob
podnikajících podle zvláštních předpisů,
umísťování a využívání veškerých informačních, reklamních a propagačních zařízení,
informačních vývěsních skříněk, sváteční
výzdoby a „informačního systému města“ na
území města Český Krumlov.
ODDÍL II.
Památková rezervace
Článek 2

REKLAMNÍ ZAŘÍZENÍ - PŘENOSNÁ
JEDNOSTRANNÁ TABULE
(1) V případě jedné provozovny v objektu
se povoluje umístění nejvýše jednoho kusu
reklamního zařízení - přenosné jednostranné
tabule (dále jen „zařízení“).
(2) V případě více provozoven v objektu
je možné umístit odpovídajíc! počet zařízení
tak, aby na každou provozovnu, která je v
objektu umístěna, připadlo 0,5 m2 reklamní
plochy.
(3) Na zařízení mohou být uvedeny pouze
údaje vztahující se k prodávanému sortimentu zboží a cenám v provozovně, případně k
nabízeným službám (např. včetně fotografií).
(4) Zařízení může mít rozměry reklamní
plochy max. 120x90 cm.
(5) Zařízení bude opřeno o zeď objektu s
vlastní provozovnou, nebo zeď příslušící k
tomuto objektu, která kopíruje uliční čáru tak,
aby zasahovalo max. 20 cm do komunikace.
Zařízení musí být umístěno vždy tak, aby
nepřekáželo provozu a nebránilo pohybu
chodců,
(6) Provozovatel má za povinnost zařízení
v souladu s uzavírací hodinou provozovny z
veřejných prostor odklidit.
(7) Materiály doporučené pro provedeni
zařízení:
- dřevěné desky
- běžně užívané černé tabule (s křídovými
nápisy)
(8) Zakazuje se:
a) používání zařízení jako směrových informačních zařízení
b) osazování (umísťování) zařízení na
předzahrádkách.
(9) Výjimku tvoří:
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a) zařízení, která se používají pouze pro
účely časové omezených kulturních, sportovních a společenských akci. Jejich umístění je možné pouze na vyhrazených místech
se souhlasem MěÚ Č. Krumlov - odboru
kultury a MěÚ - odboru pozemních komunikací.
b) v případě rozsáhlých rekonstrukcí
omezujících provoz provozovny lze umístit
zařízení mimo rozsah tohoto omezení.
Jejich umístěni je možné pouze na vyhrazených místech se souhlasem MěÚ - odboru
pozemních komunikací.
c) v případě zvlášť příznivých poměrů - tj.
dostatečná šíře místní komunikace - lze
umístit na komunikaci či chodník zařízení
oboustranné. Zařízení může být umístěno
pouze před objekt s vlastní provozovnou. Na
tomto zařízení mohou být uvedeny pouze
údaje vztahující se k prodávanému sortimentu zboží a cenám v provozovně, případně k
nabízeným službám (např. včetně fotografií).
Uvedené zařízení může mít rozměry reklamní plochy max. 120x90 cm z každé strany. V
případě více provozoven v objektu je možné
umístit odpovídající počet oboustranných
zařízení tak, aby na každou provozovnu,
která je v objektu umístěna, připadlo 0,5 m2
reklamní plochy.
Umístění oboustranných zařízení je možné pouze při zachováni postupu uvedeného
v Oddílu II., Článek 2, odst. 6), odst. 8) a
odst. 10) této vyhlášky.
(10) Žadatel je povinen (mimo případy
uvedené v části označené „výjimku tvoři“ pod písm. a) a b)):
před umístěním zařízení před provozovnou na veřejném prostranství (ulice, chodník) si v dostatečném předstihu vyžádat vyjádřeni OKÚ Č.Krumlov - RRR, odděl. památkové péče, a rozhodnuti MěÚ - odboru
pozemních komunikaci, který zároveň vyměří poplatek (v souladu s vyhláškou č. 5/97 o
„místních poplatcích“, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 1/96, o místních poplatcích).
Článek 3
PROPAGAČNÍ ZAŘÍZENÍ
A) PŘENOSNÉ ZAŘÍZENÍ - STOJAN
(1) Povoluje se umístění nejvýše jednoho
kusu propagačního přenosného zařízení stojanu (dále jen „stojan“) na objekt. Stojan
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může být umístěn opřením o zeď objektu
nebo u vstupu do provozovny. Stojan může
mít plochu max. 1,5 m2.
(2) Ustanovení této vyhlášky uvedené v
Oddílu II., Článku 3, odst. 1) platí i v případě
více provozoven soustředěných v jednom
objektu.
(3) Stojan bude využit pouze pro vystavení sortimentu zboží prodávaného v provozovně (v provozovnách v objektu umístěných).
(4) Stojan bude umístěn tak, aby nepřekážel provozu a nebránil pohybu chodců.
Vhodnost umístění posoudí vždy před vydáním rozhodnutím MěÚ - odbor pozemních
komunikaci (viz. Oddíl II., Článek 3, odst. 7)
této vyhlášky).
(5) Provozovatel má za povinnost stojan v
souladu s uzavírací hodinou provozovny z
veřejných prostor odklidit.
(6) Zakazuje se:
a) umístěni stojanu jinam než před objekt,
kde je (jsou) provozovna (provozovny) umístěna (umístěny)
b) vystavování a vyvěšování prodávaného
sortimentu na fasádu objektu, okenice, dveřnice, na vstupní část do provozovny (do provozoven) a na veřejná prostranství jiným
způsobem než na výše uvedený stojan.
(7) Provozovatel je povinen:
před umístěním stojanu před objekt na
veřejné prostranství si v dostatečném předstihu vyžádat rozhodnutí MěÚ - odboru pozemních komunikaci, který zároveň vyměří
poplatek (v souladu s vyhláškou č. 5/1997 „o
místních poplatcích“, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 1/1996, o místních poplatcích.
B) PEVNÉ ZAŘÍZENÍ - PLAKÁTOVACÍ
PLOCHA
(1) Propagační pevné zařízení - plakátovací plocha - je zařízení vyhrazené k účelu
vylepování a jiného zveřejňování plakátů a
obdobných tiskovin. Vylepování je prováděno pouze prostřednictvím plakátovací služby
- správce výlepových ploch města Č. Krumlov.
(2) V případě umístění nového pevného
zařízení - plakátovací plochy - ohlásí správce ploch tento záměr v souladu s platným
zněním stavebního zákona a předpisů souvisejících v předstihu zdejšímu stavebnímu
úřadu.
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Článek 3a
OZNAČENÍ DUDOV PRÁVNICKÝCH A FYZICKÝCH OSOB PODNIKAJÍCÍCH PODLE
ZVLÁŠTNÍCH PŘEDPISŮ
(1) Povoluje se umístění na fasádě domu
s označením firmy.
(2) Ve výjimečných případech je možné
provést označení budov právnických a fyzických osob podnikajících podle zvláštních
předpisů (dále jen „označení budov“) písmomalířsky přímo na fasádu, na sklo výlohy,
případně na krámské dveřnice a okenice.
(3) Materiály doporučené pro provedení
označeni budov:
- dřevo
- kov
- keramika
- sklo
- tradiční písmomalířská práce
- přírodní materiály (kůže, proutí, kámen)
(4) Zakazuje se:
a) umístění informačních směrových tabulí na zdech objektů, plotech, předzahrádkách
apod. s odkazy směru k jednotlivým provozovnám
b) umístění plošných pevných tabulí a vývěsních štítů na objektech, ve kterých uvedená firma nemá sídlo nebo provozovnu
c) umístění jiných označení na plošných
pevných tabulích a vývěsních štítech než
označeni budov (např. reklamy pivovarů)
d) používání barevných neónových zařízení pro označeni budov
e) používání světelných zdrojů (laser, oblohový projektor) pro reklamu či propagaci
f) nasvětlování budov mimo systém veřejného osvětlení a slavnostního osvětlení části
města (hrad a zámek)
g) umístění jakýchkoliv informačních a reklamních zařízení nebo velkoplošných upoutávek na objektech, včetně textilních, vyjma
označení uvedených v článku 2 této vyhlášky
h) umístění velkoplošných billboardů, tabulí a map „informačního systému města“.
(5) Výjimku tvoří: textilní reklamní zařízení
nebo velkoplošné upoutávky, které se používají pouze pro účely časově omezených kulturních, sportovních a společenských akcí.
Jejich umístěni je možné pouze na vyhrazených místech se souhlasem MěÚ Č.
Krumlov - odboru kultury.
(6) Žadatel je povinen:
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k záměru umístit označení budovy si v
dostatečném předstihu vyžádat vyjádření
OKÚ Č. Krumlov - RRR, odděl. památkové
péče, v souladu s § 14 zákona č. 20/1987
Sb., ve zněni novely.
Článek 3b
INFORMAČNÍ VÝVĚSNÍ SKŘÍŇKY
(1) Umístění vývěsní skříňky na objektu
(skříňka na jídelní lístky, apod.) je přípustné
výjimečné tam, kde není žádná jiná možnost
umístění informací ve skříňce obsažených
(např. do výkladce, na krámské dveřnice či
okenice). Vývěsní skříňka může být umístěna pouze na vyhrazených místech.
(2) Materiály doporučené pro provedení
vývěsních skříněk:
- dřevo
- kov
vždy v atypickém zpracováni s písmomalířským označením názvu provozovny.
(3) Zakazuje se používání typizovaných
umělohmotných nebo kovových skříněk s
reklamními značkami, které nejsou ve vztahu
k firemnímu označení provozovny.
(4) Žadatel je povinen:
ke způsobu umístění, velikosti a vnějšího
vzhledu vývěsní skříňky si v dostatečném
předstihu vyžádat vyjádření OKÚ Č. Krumlov
– RRR, odděl. památkové péče.
Článek 3c
SVÁTEČNÍ VÝZDOBA MĚSTA
(1) se povoluje při těchto příležitostech:
- vánoční svátky
- státní svátky
- městské slavnosti
- církevní svátky
(2) Jedná se vždy o veřejnou výzdobu
prováděnou plošné firmou pověřenou městem Č. Krumlov.
(3) Prováděcí firma je povinna:
k umístění a způsobu provedení zajistit si
v dostatečném předstihu vydání souhlasu
MěÚ – odboru kultury.
ODDÍL III.
Vnitřní ochranné pásmo památkové rezervace (ochranné pásmo I. stupně)
Článek 4
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REKLAMNÍ ZAŘÍZENÍ – PŘENOSNÁ JEDNOSTRANNÁ TABULE
Pro umísťování reklamního zařízení přenosné jednostranné tabule ve vnitřním
ochranném pásmu památkové rezervace
platí ustanoveni této vyhlášky uvedené v
Oddílu II., Článek 2.
Článek 5
PROPAGAČNÍ ZAŘÍZENÍ
(1) Pro umisťování a využíváni propagačních zařízení v rozsahu:
- přenosné zařízení - stojan
- pevné zařízení - plakátovací plocha
ve vnitřním ochranném pásmu památkové
rezervace platí ustanoveni této vyhlášky
uvedené v Oddílu II, Článek 3.
Článek 5a
OZNAČENÍ BUDOV PRÁVNICKÝCH A FYZICKÝCH OSOB PODNIKAJÍCÍCH PODLE
ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ
- dále jen „označení budov“
(1) Povoluje se umístění na fasádě domu
s označením firny, nebo písmomalířsky přímo na fasádu, nebo na sklo výlohy, případné
na krámské dveřnice a okenice.
(2) Materiály doporučené pro provedení
označení budov:
- dřevo
- kov
- keramika
- sklo
- tradiční písmomalířské práce
- přírodní materiály (kůže, proutí, kámen)
(3) Žadatel je povinen:
k záměru umístit označení budovy si
v dostatečném předstihu vyžádat vyjádření
OKÚ Č. Krumlov-RRR, odděl. památkové
péče, v souladu s § 14 zákona č. 20/1987
Sb., ve znění novely.
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a) umisťování informačních a reklamních
zařízení jinam, než na zeď objektu, ve kterém je provozovna umístěna, nebo kde má
uvedená firma sídlo
b) používání světelných zdrojů (laser, oblohový projektor) pro reklamu a propagaci
c) používání barevných neonových zařízení pro osvětlení informačních a reklamních
zařízení
d) nasvětlování budov mimo systém veřejného osvětlení a mimo slavnostního
osvětlení části města (hrad a zámek)
e) umístění velkoplošných billboardů
(3) Výjimku tvoří:
a) umísťování tabulí a map „informačního
systému města“ - viz. oddíl IVa. této vyhlášky.
b) textilní reklamní zařízení nebo velkoplošné upoutávky, které se používají pouze
pro účely časově omezených kulturních,
sportovních a společenských akcí. Jejich
umístěni je možné pouze na vyhrazených
místech se souhlasem MěÚ Č. Krumlov odboru kultury.
(4) Žadatel je povinen:
umístěni informačních a reklamních zařízení v dostatečném předstihu písemné ohlásit příslušnému stavebnímu úřadu. Současné žadatel stavebnímu úřadu předloží vyjádřeni OKÚ Č. Krumlov-RRR, odděl. památkové péče, v souladu s § 14 zákona č. 20/1987
Sb., ve znění novely, které si v předstihu
vyžádá.
Článek 5c
INFORMAČNÍ VÝVĚSNÍ SKŘÍŇKY
(1) Pro umísťování informačních vývěsních skříněk ve vnitřním ochranném pásmu
památkové rezervace platí ustanovení této
vyhlášky uvedené v Oddílu II., Článek 2b.
Článek 5d
SVÁTEČNI VÝZDOBA MĚSTA

Článek 5b
INFORMAČNÍ A REKLAMNÍ ZAŘÍZENÍ
(1) Na území vnitřního ochranného pásma památkové rezervace podléhá umístění
informačních a reklamních zařízení platnému
znĚní stavebního zákona a předpisů souvisejÍcích.
(2) Zakazuje se:

(1) Pro povolováni sváteční výzdoby města ve vnitřním ochranném pásmu pásnu památkové rezervace platí ustanovení této vyhlášky uvedené v Oddílu II., Článek 2c.
ODDÍL IIIa.
Vnější ochranné pásmo památkové rezervace (ochranné pásmu II. stupně)
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Článek 5e
REKLAMNÍ ZAŘÍZENÍ - přenosná jednostranná tabule
(1) Pro umisťování reklamního zařízení přenosné jednostranné tabule ve vnějším
ochranném pásmu památkové rezervace
platí ustanoveni této vyhlášky uvedené v
Oddílu II., Článek 2.
Článek 5f
PROPAGAČNÍ ZAŘÍZENÍ
(1) Pro umísťování a využíváni propagačních zařízení v rozsahu:
- přenosné zařízení – stojan
- pevné zařízení - plakátovací plocha
ve vnějším ochranném pásmu památkové
rezervace platí ustanoveni této vyhlášky
uvedené v Oddílu II., článek 3.
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pouze na vyhrazených místech se souhlasem MěÚ Č. Krumlov - odboru kultury.
(5) Žadatel je povinen:
umístění informačních a reklamních zařízení v dostatečném předstihu písemně ohlásit příslušnému stavebnímu úřadu. Současně žadatel stavebnímu úřadu předloží vyjádřeni OKÚ Č. Krumlov-RRR, odděl. památkové péče, v souladu s § 14 zákona č. 20/1987
Sb., ve znění novely, které si v předstihu
vyžádá.
Článek 5i
INFORMAČNÍ VÝVĚSNÍ SKŘÍŇKY
(1) Pro umísťování informačních vývěsních skříněk ve vnějším ochranném pásmu
památkové rezervace platí ustanoveni této
vyhlášky uvedené v Oddílu II., Článek 5c.
Článek 5j

Článek 5g
OZNAČENÍ BUDOV PRÁVNICKÝCH A
FYZICKÝCH OSOB PODNIKAJÍCÍCH
PODLE ZVLÁŠTNÍCH PŘEDPISŮ
- dále jen „označeni budov“
(1) Pro umístění označení budov ve vnějším ochranném pásmu památkové rezervace platí ustanoveni této vyhlášky uvedené v
Oddílu III., Článek 5a.
Článek 5h

SVÁTEČNÍ VÝZDOBA MĚSTA
(1) Pro povolování svátečni výzdoby města ve vnějším ochranném pásmu památkové
rezervace platí ustanoveni této vyhlášky
uvedené v Oddílu II., článek 5d.
ODDÍL IV.
Území města Český Krumlov mimo
památkovou reservaci, mimo vnitřní a
vnější ochranné pásmo památkové rezervace

INFORMAČNÍ A REKLAMNÍ ZAŘÍZENÍ
(1) Na území vnějšího ochranného pásma
památkové rezervace podléhá umístění informačních a reklamních zařízení platnému
znění stavebního zákona a předpisů souvisejících.
(2) Zakazuje se:
a) používání světelných zdrojů (laser, oblohový projektor) pro reklamu a propagaci
b) umístění velkoplošných billboardů
(3) Výjimku tvoří:
a) umisťování tabuli a map „informačního
systému města“ - viz Oddíl IVa. této vyhlášky.
(4) Na území vnějšího ochranného pásma
památkové rezervace lze umístit textilní reklamní zařízení nebo velkoplošné upoutávky,
které se používají pouze pro účely časově
omezených kulturních, sportovních a společenských akcí. Jejich umístěni je možné

Článek 6
REKLAMNÍ ZAŘÍZENÍ - PŘENOSNÁ
JEDNOSTRANNÁ TABULE
(1) Pro umisťování reklamního zařízení –
přenosné jednostranné tabule na území
města Č. Krumlov mimo památkovou rezervaci a její ochranná pásma platí ustanovení
této vyhlášky uvedené v Oddílu II., Článek 2
s tím, že žadatel není povinen vyžádat si
vyjádření OKÚ Č. Krumlov-RRR, odděl. památkové péče.
Článek 7
PROPAGAČNÍ ZAŘÍZENÍ
(1) Pro umísťování a využíváni propagačních zařízení v rozsahu:
- přenosné zařízení - stojan
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- pevné zařízení - plakátovací plocha
na území města Č. Krumlov mimo památkovou rezervaci a její ochranná pásma platí
ustanoveni této vyhlášky uvedené v Oddílu
II., Článek 3.
Článek 7a
OZNAČENÍ BUDOV PRÁVNICKÝCH A
FYZICKÝCH OSOB PODNIKAJÍCÍCH
PODLE ZVLÁŠTNÍCH PŘEDPISŮ
- dále jen „označeni budov“
(1) Na území města mimo památkovou
rezervaci a její ochranná pásma podléhá
umístění označení budov platnému znění
stavebního zákona a předpisu souvisejících.
Článek 7b
INFORMAČNÍ A REKLAMNÍ ZAŘÍZENÍ
(1) Na území města mimo památkovou
rezervaci a její ochranná pásma podléhá
umístění informačních a reklamních zařízení,
včetně velkoplošných billboardů a světelných
zdrojů jako zařízení pro reklamu a propagaci, platnému znění stavebního zákona a
předpisů souvisejících.
(2) Výjimku tvoří:
a) umísťování tabulí a map „informačního
systému města“ - viz. oddíl IVa. této vyhlášky
b) textilní reklamní zařízení nebo velkoplošné upoutávky, které se používají pouze
pro účely časové omezených kulturních,
sportovních a společenských akcí. Jejich
umístěni je možné pouze na vyhrazených
místech se souhlasem MěÚ Č. Krumlov odboru kultury.
(3) Žadatel je povinen:
umístění informačních a reklamních zařízení, včetně velkoplošných billboardů a světelných zdrojů jako zařízení pro reklamu a
propagaci, v dostatečném předstihu písemně
ohlásit příslušnému stavebnímu úřadu.
Článek 7c
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Článek 7d
SVÁTEČNÍ VÝZDOBA MĚSTA
(1) Povolování sváteční výzdoby města
na území města Č. Krumlov mimo památkovou rezervaci a její ochranná pásma tato
vyhláška neomezuje ani jinak neupravuje.
ODDÍL IVa.
Informační systém města (dále jen
ISM)
(1) Umístění tabulí a map ISM je možné
ve vnitřním ochranném pásmu památková
rezervace (tj. maximálně na hranici památkové rezervace s vnitřním ochranným pásmem), na území vnějšího ochranného pásma a na území vně ochranných pásem památkové rezervace.
(2) Zakazuje se:
a) umístění tabulí a map ISM v památkové rezervaci
b] umístění tabulí a map ISM na dopravním značení
(3) ISM je spravován správcem tohoto
systému - Městské divadlo o. p. s. Č. Krumlov, Horní 2.
Tabule ISM budou osazovány správcem
tohoto systému na základě řádně uzavřené
smlouvy.
ISM je majetkem města Č. Krumlov.
(4) Vhodnost umístění tabulí a map ISM
posoudí správce systému s ohledem na sídlo firmy.
(5) Správce systému je povinen:
a) pro umístění tabulí a map ISM ve vnitrním i vnějším ochranném pásmu památkové
rezervace si v předstihu vyžádat vydání souhlasu OKÚ Č. Krumlov-RRR. odděl. pam.
péče, vyjádření dotčených orgánů státní
správy a správců a vlastníků podzemních
sítí.
b) pro umístění tabulí a map vně ochranních pásem památkové rezervace si v předstihu vyžádat vyjádření dotčených orgánů
státní správy a správců a vlastníků podzemních sítí.

INFORMAČNÍ VÝVĚSNÍ SKŘÍŇKY
(1) Umisťování informačních vývěsních
skříněk na území města Č. Krumlov mimo
památkovou rezervaci a její ochranná pásma
se řídí platným zněním stavebního zákona a
předpisů souvisejících.

ODDÍL V.
Závěrečná ustanovení
1) Nedílnou součástí této vyhlášky je „Příloha č. 1 - výklad pojmů a povinností“.
2) Možnost umístit označení budov v souladu s touto vyhláškou nezbavuje podnikate-
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le povinnosti označit provozovnu v souladu s
§ 31 zákona č. 455/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů (živnostenský zákon).
3) Posouzení, zda se v daném případě
jedná o informační nebo reklamní zařízení,
velkoplošný billboard či stavbu pro reklamu a
propagaci, přísluší v souladu s platným zněním stavebního zákona a předpisů souvisejících zdejšímu stavebnímu úřadu.
ODDÍL VI.
Sankce
V případě nesplnění či porušení povinností vyplývajících z této vyhlášky bude postupováno podle současně platných právních předpisů.
ODDÍL VII.
Ostatní ustanovení
U existujících zařízení, pokud byla instalována před účinností této vyhlášky, bude
postupováno podle současně platných právních předpisů.
ODDÍL VIII.
Zrušovací ustanovení
Zrušují se:
a) § 6 odst. 1) a 2) a § 18 odst. 3) městské vyhlášky č. 3/1992 ze dne 11. 6. 1992,,o
veřejných prostranstvích.
ODDÍL IX.
Účinnost
Vyhláška musí být vyvěšena na úřední
desce obce po dobu 15 dnů.
Obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem následujícím po dni
jejího vyhlášení (vyvěšení).

Antonín Princ, v. r.
starosta
Miloš Michálek, v. r.
místostarosta
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Příloha č. 1
Vyklad pojmů a povinností
(1) pojem
„reklamní zařízení - přenosná jednostranná tabule“
Jedná se o přenosné zařízení (ve většině
případů tzv. „áčko“), které provozovatelé v
současné době umísťují dle vlastního uváženi na místních komunikacích, především v
městské části.
Vyhláška zásadním způsobný mění tzv.
„áčko“ (neboli oboustrannou tabuli) na jednostrannou, která může být pouze opřena o
zeď objektu, kde je provozovna umístěna.
Vzdálenost od zdi objektu do komunikace
může být max. 20 cm.
V případě jedné provozovny v objektu vyhláška omezuje počet tabulí na jeden kus. V
případě více provozoven v objektu lze umístit odpovídající počet tabulí - vždy tak, aby
na každou provozovnu připadlo 0,5 m2 reklamní plochy tabule.
Vyhláška současně připouští výjimky mino jiných, že v případě dostatečné šíře
ulice či chodníku lze umístit tzv. oboustrannou tabuli (drive „áčko“). Tato oboustranná
tabule rusí být umístěna vždy před objektem,
kde je provozovna umístěna. V případě více
provozoven v objektu lze umístit odpovídající
počet oboustranných tabulí tak, aby na každou provozovnu připadlo 0,5 m2 reklamní
plochy tabule.
Současně vyhláška určuje obsah údajů,
které budou na tabuli uvedeny, a doporučuje
použité materiály.
(2) povinnost
Na území památkové rezervace a
ochranného pásma pažitkové rezervace má
provozovatel v případě jeho zájmu umístit
přenosnou tabuli povinnost v předstihu předložit návrh provedení tabule na OKÚ Č.
Krumlov-RRR, odděl. památkové péče, a
vyžádat si současně vydáni vyjádřeni od
tohoto orgánu. Na základě vydaného vyjádření pak v případě umístění na veřejné prostranství požádá o vydání rozhodnuti na
MěÚ Č. Krumlov-odboru pozemních komunikaci, kde mu bude vyměřen poplatek.
Na území mimo památkovou rezervaci a
její ochranná pásma má provozovatel v případě jeho zájmu umístit přenosnou tabuli na
veřejné prostranství povinnost v předstihu
požádat pouze o rozhodnutí MěÚ-odbor po-
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zemních komunikací, kde mu bude vyměřen
poplatek.
V případě časově omezených kulturních,
sportovních a společenských akci má provozovatel (pořadatel akce) pouze povinnost
vyžádat si v předstihu souhlas MěÚ-odboru
kultury.
V případě rozsáhlých rekonstrukci, kdy je
např. zneprůchodněna část místní komunikace, má provozovatel výjimečně možnost
na dobu dočasnou umístit svoji přenosnou
tabuli jinam, než ke zdi vlastní provozovny. V
tomto případě má povinnost v předstihu si
vyžádat souhlas MěÚ-odboru místních komunikaci.
Stavebnímu úřadu provozovatel svůj záměr ani v jednom z výše uvedených případů
neoznamuje (neohlašuje).
--(1) pojem
„propagační zařízení - přenosné zařízení
– stojan“ Jedná se o již hojně používané
stojany (většinou kovové), které provozovatelé umisťují na veřejná prostranství před
provozovny, eventuálně je volně opírají o
venkovní stěny provozovny. Využívají se
vesměs pro vystavení (zavěšení) nabízeného zboží.
Vyhláška přísně omezuje jejich počet na
jeden kus na objekt, bez ohledu na počet
provozoven v objektu. V praxi to bude znamenat, že provozovatelé mohou využívat po
vzájemné dohodě pouze jeden stojan před
objektem - společně.
Vyhláška současně omezuje rozměry stojanu na max. 1,5 m2 plochy (tzn. např. stojan
výšky 1,5 m, délky 1 m).
Vyhláška současně zakazuje nežádoucí
vystavování a vyvěšováni nabízeného zboží
na fasádu objektu, na okenice, dveřnice a na
vstupní část do provozovny. K těmto účelům
bude nadále v souladu s vyhláškou sloužit
pouze vkusné provedený stojan.
(2) povinnost
Na celém území města Č. Krumlov (bez
rozlišení památkové rezervace, jejích
ochranných pásem či území mimo uvedené)
má provozovatel v případě zájmu umístit
stojan pouze povinnost předem si vyžádat
rozhodnutí MěÚ-odboru místních komunikací, kde mu bude zároveň vyměřen poplatek.
Stavebnímu úřadu provozovatel svůj záměr nemusí oznamovat (ohlašovat).
---
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(1) pojem
„propagační zařízení - pevné zařízení plakátovací plocha“
Jedná se o stávající zařízení - dřevěná
deska a kovová konstrukce pevně spojená
se zemí, nebo provedená z betonových
skruží se zastřešením.
Vyhláška konstatuje, jakým způsobem a
na jakých místech je vylepování plakátů a
jiných tiskovin prováděno.
(2) povinnost
Na celém území města Č. Krumlov má
provozovatel (správce ploch) v případě záměru umístit novou (další) plakátovací plochu povinnost oznámit (ohlásit) uvedená
stavebnímu úřadu. Ten následně určí, zda
postačí ohlášení zařízení, či zda bude vydáno příslušné rozhodnutí.
--(1) pojem
„označení budov právnických a fyzických
osob podnikajících podle zvláštních předpisů“
Jedná se o označení provozoven - jejich
název. Může být provedený písmomalířsky
nebo z jiných vyhláškou doporučených materiálů buď na snímatelnou desku osazenou na
fasádě objektu, nebo písmomalířsky přímo
na fasádu, nebo na sklo výlohy, na krámské
dveřnice či okenice, případně jako vývěsní
štít (např. „Hotel Slunce“, „Penzion Slunce“
atd.).
Provozovna je místo, v tomto případě budova (objekt) nebo její část, kde je provozována živnost nebo podnikatelská činnost
podle jiných předpisů - např. restaurace,
hotel, penzion, prodejna, sklad, řemeslnická
dílna, projekční kancelář, advokátní kancelář, banka, průmyslový podnik. Uvedený objekt, nebo jeho část, musí být k tomuto účelu
zkolaudován příslušným stavebním úřadem neboli provozovna musí být užívána k účelu,
který je v souladu s kolaudačním rozhodnutím.
(2) povinnost
Na území památkově rezervace, vnitřního
a vnějšího ochranného pásma památkové
rezervace má provozovatel v případě jeho
zájmu umístit výše uvedené označeni provozovny pouze povinnost předem předložit
návrh, tj. způsob provedení a umístěni, na
OKÚ Č. Krumlov-referát regionálního rozvoje, oddálení památková péče, a současné si
vyžádat vyjádření tohoto orgánu. Stavební-
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mu úřadu nemusí svůj záměr oznamovat
(ohlašovat).
Na území mimo památkovou rezervaci a
její ochranná pásma nemusí provozovatel
svůj záměr konzultovat s orgánem památková péče, stejně tak nemá za povinnost
oznámit jej stavebnímu úřadu.
--(1) pojem
„informační vývěsní skříňky“
Jedná se o skříňky zavěšené na stěnách
objektů (provozoven). Vyhláška připouští
jejich umístění tam, kde není možno umístit
informace o provozovně (např. jídelní lístky)
jiným způsobem - např. do výkladce nebo na
okenice.
(2) povinnost
Na území památkové rezervace, vnitřního
a vnějšího ochranného pásma má provozovatel v případě záměru umístit informační
vývěsní skříňku pouze povinnost zpracovat
návrh provedení a způsob umístění a předložit jej v dostatečném předstihu OKÚ Č.
Krumlov-RRR, odděl. památkové péče. Současně si vyžádá vyjádření tohoto orgánu.
Na území mimo památkovou rezervaci a
její ochranná pásma má provozovatel v případě, že se jedná o skříňku o rozměrech
větších než 0,6 m2 povinnost ohlásit její
umístění v předstihu zdejšímu stavebnímu
úřadu.
--(1) pojem
„sváteční výzdoba města“
Jedná se vždy o organizovanou veřejnou
výzdobu (na náměstí, zavěšením nad místní
komunikace, budova radnice, apod.), kterou
provádí firma na základě objednávky města
Č. Krumlov. Vyhláška nijak neomezuje občany a podnikatelskou veřejnost, aby u příležitosti ve vyhlášce uvedených svátků a slavností provedli vhodným a vkusným způsobem výzdobu svých domů a provozoven.
(2) povinnost
Na území památkové rezervace a
ochranných pásem památkové rezervace má
firma, která provádí veřejnou výzdobu, povinnost v dostatečném předstihu si opatřit
souhlas MěÚ-odboru kultury.
Na území mimo památkové rezervace a
jejich ochranných pásem není veřejná výzdoba nijak omezována, neboť se v těchto
částech zpravidla organizovaně neprovádí.
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Stavebnímu úřadu se záměr provést veřejnou výzdobu neoznamuje (neohlašuje).
--(1) pojem
„informační a reklamní zařízení“
Jedná se o jakékoliv snímatelné cedule,
které informuji veřejnost např. o poskytovaných službách, nebo si jejich prostřednictvím
provozovatel (podnikatel) dělá reklamu.
Např. cedule s nápisem „ubytování, snídaně,
večeře“, nebo „kadeřnictví, kosmetika“, nebo
„stavební firma TOPAS nabízí: zemní práce,
tesařské práce“.
Vyhláška zásadním způsobem omezuje
umístění těchto zařízení na území města Č.
Krumlov takto:
- na území památkové rezervace nelze tato zařízení umístit (pro svoji reklamu či informace o provozovně může provozovatel v
souladu s touto vyhláškou využit jednak
vlastního „označení budovy“, jednak „přenosné jednostranné tabule“ - viz platná vyhláška č. 3/1999, „informační vývěsní skříňky“, popřípadě nabízené zboží umístit na
„přenosné zařízení – stojan“ - viz platná vyhláška č. 3/1999).
Na území památkové rezervace je zakázáno umísťování velkoplošných billboardů.
- na území vnitřního ochranného pásma
památkové rezervace lze informační a reklamní zařízení umístit pouze na zdech objektů, ve kterých je provozovna umístěna,
nebo uvedená firma má sídlo. Nelze tedy
informační či reklamní zařízení umístit na
plotech, předzahrádkách či na pozemku
(např. uchycením na sloupku pevně spojeném se zemí, nebo zavěšením, atd.). Na
tomto území však může podnikatelská veřejnost využít možnosti nabízených „informačním systémem města ISM“ (oddíl IVa. vyhlášky). Do ISM lze přes správce systému
na vhodné místo (v podstatě kdekoliv, a to i
opakované) nechat vřadit ceduli s názvem
provozovny a šipkou jako odkazem směru k
provozovně. Na vlastni provozovnu - na zeď
objektu - pak může provozovatel umístit navíc vlastní reklamní či informační zařízení.
Umísťování velkoplošných billboardů je
na území vnitrního ochranného pásma památkové rezervace zakázáno.
- na území vnějšího ochranného pásma
památkové rezervace platí v podstatě totéž
co na území vnitřního ochranného pásma s

strana 10 / 12

tím, že způsob umístění zařízení není tak
přísné omezen.
Umisťování velkoplošných billboardů je
na území vnějšího ochranného pásma památkové rezervace zakázáno.
na území mimo památkovou rezervaci a
její ochranná pásma lze umístit v podstatě
jakákoliv informační a reklamní zařízení,
včetně velkoplošných billboardů.
(2) povinnost
Na území vnitřního a vnějšího ochranného pásma památkové rezervace má provozovatel v případě jeho zájmu umístit výše
uvedené informační a reklamní zařízení povinnost předem předložit návrh, tj. způsob
provedení a umístění, na OKÚ Č. KrumlovRRR, odděl. památkové péče, a současně si
vyžádat vyjádřeni tohoto orgánu. V případě,
že zařízení má plochu větší než 0,6 m2, má
provozovatel povinnost v předstihu ohlásit
umístění stavebnímu úřadu (současné předkládá vyjádřeni odděl. památkové péče), v
tomto případě musí vyčkat písemného sdělení stavebního úřadu, pak teprve lze zařízení umístit.
Na území mimo památkovou rezervaci a
její ochranná pásma má provozovatel povinnost v předstihu ohlásit umístění zařízení
stavebnímu úřadu a rovněž vyčkat písemného sdělení stavebního úřadu - to platí pouze
v případě, že zařízení má plochu větší než
0,6 m2 a v případě velkoplošných billboardů.
--(1) pojem
„informační systém města - ISM“
Jedná se o již částečně zavedený systém
cedulí a map, které jsou buď umístěny na
samostatných stojkách, nebo výjimečně na
sloupech veřejného osvětlení - soubor cedulí
je vždy označen v horní části malým tiskacím písmenem „i“. Tento systém je majetkem
města Č. Krumlov a převzalo jej do správy
Městské divadlo o.p.s. Č. Krumlov, Horní 2.
Správce v souladu s vyhláškou provede do
konce roku 1999 umístění dalších cedulí dle zájmu veřejnosti, současně dojde v souladu s vyhláškou k odstranění stávajících
ceduli z dopravního značení.
(2) povinnost
Veškeré povinnosti jsou vyhláškou přeneseny na správce systému.
Na území památkové rezervace nelze cedule a mapy umisťovat. Na území vnitřního a
vnějšího ochranného pásma památkové re-
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zervace a na území mimo památkovou rezervaci a její ochranná pásma lze cedule
umístit podle potřeb veřejnosti, vždy však
vhodnost umístění posoudí správce systému
s ohledem na sídlo firmy. Zájemce o umístění cedule do systému pouze uzavře smlouvu
se správcem systému.
--(1) pojem
„památková rezervace“
Jedná se o území vnitřního města až k
Budějovické bráně, včetně zámecké zahrady
a části Plešivce (Rybářská ul.) - vymezené
výnosem MK ČR o prohlášení historických
jader měst Kutná Hora a Č. Krumlov za památkové rezervace.
„vnitřní a vnější ochranné pásmo památkové rezervace“
Jedná se o rozsáhlé území přímo navazující na výše uvedenou památkovou rezervaci. Obsahuje v podstatě I. a II. ochranné
pásmo památkové rezervace. Jde o území Latrán, Horní Brána, Nové Spolí, část Slupence, Nové Dobrkovice, Nádražní předměstí, část lokality Vyšný, malá část Domoradic.
Na těchto územích hájí svoje zájmy (mimo jiných) orgány státní památkové péče.
Vyhláška tyto pojmy běžně užívá, neboť
vychází ze všeobecné informovanosti veřejnosti. Rozsah památkové rezervace a
ochranných pásem je přesně zakreslen ve
stávajícím a platném územním plánu města
Č. Krumlov. Územní plán je k dispozici na
zdejším stavebním úřadu a na MěÚ-odboru
územního rozvoje a zájemci z řad občanské i
podnikatelské veřejnosti do něho mohou
kdykoliv nahlédnout.
--(1) pojem
„sankce“ (oddíl VI. vyhlášky)
Nesplnění či porušeni povinností, které
jsou ve vyhlášce uvedeny, podléhá sankcím,
Např. umístění „přenosné jednostranné
tabule“ bez souhlasu OKÚ Č. Krumlov-RRR,
odděl. památkové péče (tj. bez vyžádání si
vyjádření v předstihu - před umístěním tabule, označení, informačních vývěsních skříněk
či informačních a reklamních zařízení) podléhá sankcím orgánu památkové péče dle
zákona č. 20/1987 Sb., ve znění novely.
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Současně umístění „přenosné jednostranné tabule“ bez rozhodnutí MěÚodboru pozemních komunikaci bude pokutováno v přestupkovém řízení nebo pokutou
uloženou městskou radou. Totéž platí pro
umístění „propagačního zařízení-stojanu“. V
případě poručení ustanovení této vyhlášky
ve věci umístěni nového „propagačního zařízení - plakátovací plochy“, dále v případě
umístění „informačního a reklamního zařízení“ bez ohlášení či vyčkání písemného sdělení stavebního úřadu, bude stavební úřad
uplatňovat postup v souladu s platným zněním stavebního zákona a to v rozsahu:
- nařízení odstranění tohoto zařízení (neboť podle stavebního zákona jej nelze již
dodatečné povolit) - pokud podá stavebník
obvolání proti rozhodnutí, nemůže být předmětné zařízení provozováno a bude odstraněno nebo zakryto tak, aby nebylo viditelné
- uložení pokuty podle § 106 stavebního
zákona (správní delikt - pokuty právnickým
osobám a fyzickým osobám podnikajícím
podle zvláštních předpisů) - do 200 000 Kč
za provedení (instalaci) zařízení bez ohlášení nebo v rozporu s ním, od 500 000 Kč do 1
milionu Kč za neprovedení odstranění zařízení v souladu s rozhodnutím stavebního
úřadu nebo za nesplnění povinnosti odstranit
zařízení či jej zakrýt (tzn. tomu, kdo nadále
provozuje zařízení)
Ole § 107 platného znění stavebního zákona se horní hranice výše pokut zvyšuje o
polovinu
- pokud stejné osobě byla pokuta za
správní delikt (§ 106) téže skutkové podstaty
uložena v posledních dvou letech
- pokud se týká protiprávní jednání stavby
nebo prostoru, které jsou předmětem státní
ochrany památek
Dle § 107 platného znění stavebního zákona se horní hranice výše pokut zvyšuje na
dvojnásobek
- pokud protiprávní jednání podle § 106
trvá i po rozhodnutí stavebního úřadu, jímž
bylo takové jednání zakázáno
--(1) pojem
„ostatní ustanovení“ (oddíl VII. vyhlášky)
Toto ustanovení ošetřuje případy zařízení
umístěných před účinnosti této vyhlášky.
Provozovatel, který má např. „přenosné
reklamní zařízení“ (tabuli - áčko, nebo stojan) umístěné bez řádného povoleni MěÚ
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(např. bez rozhodnutí o záboru veřejného
prostranství), bude příslušným odborem vyzván k nápravě. Neoprávněný zábor bude
současné projednán v přestupkovém řízení
nebo pokutu udělí městská rada.
Správce ploch, který má „propagační zařízení - plakátovací plochu“ umístěné bez
příslušného povolení stavebního úřadu (neboť i před novelou stavebního zákona byl
povinen požádat o vydání územního rozhodnutí), bude stavebním úřadem vyzván k jeho
odstranění. Pokud nebude výzvy uposlechnuto, budou použity výše uvedené sankce.
Pokud bude mít správce ploch i nadále zájem zařízení umístit (to znamená znovu
umístit), musí postupovat již v souladu s
platným zněním stavebního zákona a s touto
obecně závaznou vyhláškou.
Provozovatel, který má např. „informační
a reklamní zařízení“ umístěné bez příslušného povolení stavebního úřadu (neboť i
před novelou stavebního zákona byl povinen
podat návrh na vydání územního rozhodnuti)
bude stavebním úřadem vyzván k jeho odstranění. Pokud nebude výzvy uposlechnuto,
budou použity výše uvedené sankce. Pokud
bude mít provozovatel i nadále zájem zařízení umístit (to znamená znovu umístit), musí postupovat již v souladu s platným zněním
stavebního zákona a s touto obecně závaznou vyhláškou.
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