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Město Rýmařov / Městský úřad Rýmařov 
adresa: náměstí Míru 230/1, 795 01 Rýmařov; finanční odbor 
 

ŽÁDOST  
o umístění reklamního zařízení 

 
 
 
 

 

I. Identifikační údaje žadatele 

(fyzická osoba uvede jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu, popřípadě adresu 
pro doručování, není-li shodná s místem trvalého pobytu; pokud záměr souvisí s její podnikatelskou činností, 
uvede fyzická osoba navíc IČO; právnická osoba uvede název nebo obchodní firmu, IČO, DIČ, adresu sídla, 
popřípadě též adresu pro doručování, není-li shodná s adresou sídla, osobu oprávněnou jednat jménem 
právnické osoby, ID datové schránky) 

  Fyzické osoby: 

 Jméno, Příjmení:   ………………………………………………………………………………………… 

 Datum narození:   ……………………… 

 Trvalý pobyt:   
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 (adresa pro doručování)  
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

  Fyzické osoby podnikající / právnické osoby: 

 Obchodní název:   ………………………………………………………………………………………… 

 Sídlo:    
 …………………………………………………………………………………………………………………………… 

 (adresa pro doručování)  
 …………………………………………………………………………………………………………………………… 

 IČO:     ………………………………… 

 DIČ:     ………………………………… 

 

 Kontaktní údaje: 

 Datová schránka:  ………………………………… 

 email:    ……………………………………………………………… 

 telefon:   ………………………………… 

  

otisk podacího razítka 
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II. Doplňující informace k žádosti 

(doba, účel, popis, způsob úhrady) 

 Doba:  

neurčitá:
 

ukončení výpovědí s 3 měsíční výpovědní dobou 

určitá:
 

ukončení uplynutím předem sjednané doby: 

od  ………………………  do  ………………………, tj.  …… dnů 

 
 

 Účel reklamního zařízení: 

komerční aktivity:
 

na akci je vybíráno vstupné či se jedná o prodejní, reklamní akci, 
poskytování placených služeb, ekonomická činnost, soukromá akce 

nekomerční aktivity:
 

na akci se nevybírá vstupné, nejedná se o prodejní, reklamní akci, 
neposkytují se na ní placené služby, veřejně prospěšné a komunitní akce 
(sportovní, kulturní, církevní, politické, benefiční účely) 
 

 

 Stručný popis a bližší umístění reklamy (např. směrovka k provozovně, propagace akce, štít domu č.p.): 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 Způsob úhrady: 

    hotově 

    bankovním převodem 

 
 

Prohlašuji, že jsem se seznámil s „Pravidly pro umisťování informačních a reklamních zařízení 

a výlep plakátů na majetku města Rýmařov“ a že požadované reklamní zařízení splňuje požadavky 

těchto pravidel. 
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III. Typ a rozsah reklamních zařízení  

(typ, velikost plochy) 

přenosné/mobilní: 

A. Reklamní zařízení jednotka 
cena při době umístění 

< = 2 měsíce > 2 měsíce 

 plocha činí 1 m2 a menší Kč/ks/měsíc 60 100 
 plocha činí 1 m2 a menší Kč/ks/týden 40 - 
 plocha činí nad 1 m2 a více Kč/ks/měsíc 300 500 
 plocha činí nad 1 m2 a více Kč/ks/týden 200 - 

pevně instalované na sloupech VO: 

B. Reklamní zařízení jednotka 
cena při umístění 

u hlavního 
průtahu městem* 

podél ostatních 
komunikací 

 FORMÁT A (směrovka) 
Kč/ks/měsíc 

50 40 
 FORMÁT B (horizont) 100 80 
 FORMÁT C (tabule) Kč/ks/měsíc 150 120 

Rozměry formátů: • FORMÁT A: šířka 80 cm x výška 20 cm 
 • FORMÁT B: šířka 67 cm x výška 90 cm 
 • FORMÁT C: šířka 80 cm x výška 120 cm 

pevně instalované na štítech a fasádách domů, pozemcích + vývěsní skříňky: 

C. Reklamní zařízení jednotka cena 

 štíty, fasády, pozemky Kč/m2/rok 1.000 

 vývěsní skříňky 
malá 
(70 cm x 50 cm) 

Kč/ks/rok 

1.000 

 vývěsní skříňky 
velká 
(100 cm x 70 cm) 

1.660 

 

* … podél silnice číslo 11, ulice Revoluční a ulice třída Hrdinů (mimo odbočky na náměstí) 
 

 

Ke stanovené ceně bude připočteno DPH v platné sazbě v souladu s ustanovením zákona číslo 
235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších předpisů. 

 

Plochou se rozumí plocha reklamy, nikoliv zábor plochy pozemku. 
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IV. Souhlas se zpracováním osobních údajů 

Já, níže podepsaný (dále jen „Subjekt údajů”), uděluji tímto výslovný souhlas městu Rýmařov 
se sídlem náměstí Míru 230/1, 795 01 Rýmařov, IČO: 00296317, (dále jen „Správce”), souhlas 
se zpracováním svých osobních údajů, a to za níže vedených podmínek. 

1.1 OSOBNÍ ÚDAJE, KTERÉ BUDOU ZPRACOVÁNY NAD RÁMEC ZÁKONNÉHO ZPRACOVÁNÍ 
o jméno, příjmení  
o datum narození 
o trvalé bydliště 
o datová schránka 
o email 
o telefonní číslo 

1.2 ÚČEL A DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 
Jméno, příjmení, datum narození, trvalé bydliště jsou potřebné, aby mohla být uzavřena 
se Subjektem údajů příslušná nájemní smlouva. 
Datová schránka, e-mailová adresa a telefonický kontakt bude sloužit pro usnadnění 
komunikace mezi Subjektem údajů a Správcem. 
V případě, že: 

• nebude žádosti vyhověno a nebude uzavřena nájemní smlouva, bude žádost, včetně 
osobních údajů, po jednom roce skartována, 

• bude žádosti vyhověno a bude uzavřena nájemní smlouva, je tento souhlas udělován 
podle skartačního řádu Správce na dobu 10 let nebo do odvolání souhlasu. 

1.3 PŘEDÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ DO TŘETÍCH ZEMÍ 
Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci.    

1.4 INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ, ODVOLÁNÍ SOUHLASU, VÝMAZ 
OSOBNÍCH ÚDAJŮ 
Správce tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen 
„Nařízení”), informuje, že: 

o osobní údaje Subjektu údajů budou zpracovány na základě jeho svobodného 
souhlasu, a to za výše uvedených podmínek, 

o s účinností od 25. 5. 2018 disponuje Správce osobou pověřence pro ochranu 
osobních údajů, jehož kontaktní informace jsou uvedeny na stránce 
http://www.rymarov.cz/ochrana-osobnich-udaju. 

o Subjekt údajů je oprávněn požadovat od Správce přístup k osobním údajům týkajícím 
se subjektu údajů, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést 
námitku proti zpracování, jakož i práva na přenositelnost údajů, 

o Subjekt údajů je oprávněn souhlas kdykoli odvolat , aniž je tím dotčena zákonnost 
zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním, 

o Subjekt údajů je oprávněn ve smyslu článku 77 Nařízení podat stížnost u dozorového 
orgánu, kterým je ve smyslu ustanovení článku 51 Nařízení Úřad na ochranu osobních 
údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.  

V   ……………………………………………………………… 

Dne   …………………………………… 

 
 …………………………...…………… 

 podpis žadatele 

 

http://www.rymarov.cz/ochrana-osobnich-udaju
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Přílohy k žádosti: 

 

 1. souhlas správce veřejného osvětlení (Městské služby Rýmařov s.r.o.) 

 2. souhlas správce bytového a nebytového fondu města (Byterm Rýmařov, p.o.) 

 3. jiná příloha: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 


