Ceník za výlep plakátů a užívání vitrín od 1. 4. 2018
Technické zajištění:

Město Vamberk, Husovo náměstí 1, 517 54 Vamberk, IČO:
00275492
Jitka Brandejsová, Finanční odbor
494 548 130, 494 548 111

Kontaktní osoba:
Telefon:

Výlep plakátů na plakátovací plochy
Plakáty se vylepují každý pátek. Doručit plakáty je potřeba nejpozději ve čtvrtek do 14:00 hodin
na Finanční odbor Městského úřadu Vamberk (1. patro). Platba probíhá před výlepem
v hotovosti nebo na základě faktury. Ceny jsou uváděny za časové období jednoho týdne
včetně DPH.
Velikost
plochy
(rozměr)
1ks/1 týden

A4
210x297

A3
297 x 420

A2
420x594

A1
594 x 841

5 Kč

10 Kč

20 Kč

40 Kč

Výlep plakátů pro městské organizace, sportovní a kulturní spolky.
Výlep plakátů městských organizací, sportovních a kulturních spolků je 3 Kč/ks/týden, cena
většího formátu je dvojnásobkem menšího (např. A3 za 6 Kč/ks/týden atd. Jedná se o
organizace zřízené městem Vamberk, občanská sdružení, kulturní spolky, sportovní oddíly,
apod. se sídlem ve Vamberku, Pekle a Merklovicích.
Mimořádný výlep: výlep plakátů A4 expresní tj. do 24 hodin je 10Kč/ks včetně DPH, cena
většího formátu je dvojnásobkem menšího (např. A3 za 20Kč/ks atd.)
Plakáty vylepujeme na 14 dní vzhledem k nevelkým plakátovým plochám a k povětrnostním
podmínkám. Výlep plakátů ve Vamberku je povolen výhradně prostřednictvím výlepové služby.
V případě nepovoleného (tzv. černého) výlepu na výlepové plochy budou takto vylepené
plakáty odstraněny.
Celkem je k dispozici 11 plakátových ploch na těchto místech:
Rovné větší:

1. Dvořákova ulice
2. Smetanovo nábřeží
3. Žamberecká ulice
4. Sídliště Struha

Otočné

5. Husovo náměstí
6. Sídliště Jiráskova

Rovné menší

7. Lidická ulice (u ZŠ Tyršova)
8. Merklovice (u garáží)
9. Merklovice (u prodejny)
10. Peklo nad Zdobnicí (u zastávky ČSAD dolní)
11. Peklo nad Zdobnicí (u zastávky ČSAD horní)

Užívání vitríny
Užívání vitríny 700 x 700 mm 100 Kč/měsíc
Městské organizace, sportovní a kulturní spolky jsou od poplatku osvobozeny (organizace
zřízené městem Vamberk, občanská sdružení, kulturní spolky, sportovní oddíly apod. se
sídlem ve Vamberku, Pekle a Merklovicích.

Smuteční oznámení
Výlepové plochy
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Hřbitov
Husovo náměstí (u parkoviště)
Dvořákova ulice (na křižovatce s Janáčkovou ulicí)
Smetanovo nábřeží (u vrátnice VASPO)
Palackého ulice (na křižovatce s Jiráskovou)
Lidická ulice (u MŠ Tyršova)
Merklovice (u prodejny) – pouze na přání
Peklo nad Zdobnicí (u zastávky ČSAD) – pouze na přání

Za smuteční oznámení se neplatí.

