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S M L O U V A  
o spolupráci

( o vybudování a provozování orientačního systému m ěsta) 

uzavřená dle občanského zákoníku mezi:

Městem Rožnov pod Radhoštěm, Masarykovo nám. 128, Rožnov pod Radhoštěm 
IČ 00304271,
zastoupeným starostou města RNDr. Václavem Mikuškem 
kontaktní osoba: vedoucí majetkoprávního odd. městského úřadu

- dále jen „město“

a

Darjou Jirouškovou -  PROPAGO, Zahradní 2555, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, 
adresa pro doručování Pivovarská 6, Rožnov p.R.
IČ 42034345,

- dálé jen „Propago“

ČI. I.
Účel smlouvy

Město má zájem na vytvoření a provozu orientačního systému na území města. Tento systém spočívá 
v umístění orientačních/informaěních tabulí (dále také „tabule“) na sloupech veřejného osvětlení (dále 
jen „SVO“) event. jiných městem předem určených nebo schválených místech na území města Rožnov 
pod Radhoštěm a v následné v údržbě a opravách tabulí, příp. odstraňování nežádoucích tabulí, tj. 
těch, které nesplňují dohodnuté provedení (grafika) dle této smlouvy, příp. jejich umístění nebylo 
městem schváleno, event. jsou poškozeny, nečitelné, nebo obsahují nepravdivé údaje apod.

ČI. II.

1. Propago se zavazuje na svůj náklad a nebezpečí vybudovat orientační systém a udržovat jej 
v řádném stavu.

2. Propago bude v souladu s touto smlouvou umisťovat na SVO nebo na jiných městem předem 
určených nebo na návrh Propaga odsouhlasených místech na území města Rožnova pod 
Radhoštěm orientační/informaění tabule zájemců (třetích osob). Tyto tabule budou Propagem 
vyrobeny (nebo zajištěny) v jednotném grafickém provedení, barvě, velikosti, materiálu, tvaru, se 
stejným typem písma apod. dle přílohy ě. 1 ktéto smlouvě a za podmínek v této smlouvě 
uvedených.

3. Propago předloží městu návrh tabule s uvedením její velikosti, textu na ní a s návrhem na její 
umístění (přesné označení ulice, SVO, příp. jiného vhodného místa). Seznam může být nahrazen i 
grafickým znázorněním. Město se vyjádří k návrhu do 5 pracovních dnů, jinak se má zato, že 
s předloženým návrhem souhlasí, tj. včetně umístění tabule. Souhlas bude udělen písemně, tj. i e- 
mailovou poštou na adresu: radovan.jirousek@propago-cz.cz. Umístí-li Propago tabule na SVO 
nebo na jiné místo bez předchozího souhlasu města, má se zato, že Propago porušilo smlouvu 
podstatným způsobem.
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ČI. III.

1. Při umísťování orientačních /informačních tabulí na sloupech veřejného osvětlení /dále SVO/ a na 
dalších místech na území města / samostatné sloupky aj. / bude Propago respektovat požadavky na 
bezpečnost silničního provozu v součinnosti s Dopravním inspektorátem Vsetín, Ředitelstvím 
silnic Zlínského kraje, silničním správním úřadem a odborem dopravy MěU Rožnov pod 
Radhoštěm. Umístění tabulí se zřetelem na estetiku, sousedící budovy a významné objekty musí 
být předem schváleno odborem výstavby a územního plánování Městského úřadu v Rožnově pod 
Radhoštěm.

2. Orientační/informační tabule budou instalovány tak, aby v případě instalace na SVO nebyla 
narušena funkce a údržba veřejného osvětlení. V této záležitosti bude Propago spolupracovat 
zejména se správcem veřejného osvětlení, kterým je v době uzavření této smlouvy Ing. Jiří Stefl, 
Pivovarská 41, Rožnov pod Radhoštěm.

3. Na jednom sloupu veřejného osvětlení může být umístěno nejvýše 6 ks 
tabulí.OrientačmVinformační tabule není přípustné instalovat na SVO, na nichž ve stejném směru 
pohledu je umístěno dopravní značení.

4. Orientační/ informační tabule mohou být instalovány na samostatných sloupcích a totemech jen na 
základě pro tento účel vydaného povolení dotčenými orgány a po předchozím písemném souhlasu 
města, tj. i e-mailem.

5. Orientační/informační tabule nesmí být používány pro propagaci politických stran a hnutí, které 
směřuje k potlačení práv a svobod občanů, nebo hlásá národnostní, rasovou, třídní nebo 
náboženskou nesnášenlivost. Dále nesmějí porušovat krajinný ráz, ohrožovat veřejnou bezpečnost 
a pořádek, bránit rozhledu na pozemních komunikacích a nesmějí představovat na pozemních 
komunikacích, veřejných prostranstvích a plochách překážky pro osoby s omezenou schopností 
pohybu a orientace.

ČLIV.

1. Propago na své vlastní náklady odstraní nežádoucí tabule, které budou na SVO nebo jiných 
místech ve městě umístěny v rozporu s touto smlouvou nebo jinou smlouvou města, bez povolení 
města / event. odb. výstavby a UP MěÚ Rožnov p.R./ nebo bez příslušné smlouvy Propaga se 
zájemcem. Za tímto účelem Propago předloží městu k vyjádření přehled (seznam), příp. 
fotodokumentaci nepovolených nebo neschválených tabulí, s uvedením jejich umístění (ulice, 
označení SVO).Vyjádření města je pro Propago závazné. Propago odstraní městem určené tabule 
do 15 dnů ode dne doručení vyjádření města..

2. Propago bude provádět na vlastní náklady:
a. pravidelnou kontrolu stavu tabulí alespoň 1 x za dva měsíce
b. pravidelnou očistu a opravy tabulí dle potřeby a požadavků města
c. odstranění tabulí v případě jejich poškození nebo zničení

3. Propago bude město informovat o všech podstatných skutečnostech souvisejících s touto 
smlouvou, zejména pak o stavu systému, poškození či zničení tabulí, sloupů veřejného osvětlení.

4. Město navrhne taková opatření, aby nebyla prodlužována platnost dříve vydaných povolení 
k umístění orientačních tabulí a nebyla vydávána nová povolení k umísťování jiných orientačních 
tabulí na SVO nebo samostatných sloupcích, jiných než dodaných Propagem v souladu s touto 
smlouvou a doporučí případným zájemcům jednotné provedení tabulí. V případě souběhu montáže 
reklamních tabulí a orientačních/informačních tabulí v bezprostředním okolí křižovatek má 
přednost instalace tabulí orientačních/informačních.

ČI. V.

1. Propago zabezpečí výrobu a instalaci orientačních/informačních tabulí zájemců a začlení je do 
orientačního systému v souladu s touto smlouvou, přičemž forma a parametry tabulí mohou být 
modifikovány po dohodě s městem a dotčenými orgány. Na tuto činnost Propaga se plně vztahuje 
ustanovení celého čl. II. a III. této smlouvy.
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2. Náklady na výrobu orientačních /informačních tabulí, poplatek za umístění tabule na SVO nebo 
jiném městem předem určeném místě, montáž/demontáž tabulí bude hradit zájemce Propagu 
předem při podpisu příslušné smlouvy.

3. Na Masarykově náměstí mohou být umístěny pouze tabule města a jím zřízených či založených 
organizací. Cena těchto tabulí bude odpovídat výši režijních nákladů. Za umístění tabulí města a 
jím zřízených či založených organizací na Masarykově náměstí nebo jiném místě ve městě se 
poplatek nevybírá.

4. Cena za umístění jedné orientační/informační tabule na SVO:

Místo a tvn tabule cena za umístění první tabule cena za další tabuli poznámka

Masarykovo náměstí O £ o< 0,- Kč jen pro město a
organizace

ostatní území města
mimo prům. areál, SM/SV 250,-Kč/měsíc* 200,-Kč/měsíc* X

průmyslový areál 181 ,-Kč/měsíc* 151,-Kč/měsíc* X

Vysvětlivky:

© - ceny jsou uvedeny bez DPH
SM -  směrová tabule malá 600 nebo 700 x 200 mm / tvar obdélník, šipka /
SV -  směrová tabule velká 1000 x 250 mm nebo 1350 x 330 mm / tvar obdélník, šipka / 
x -  předpokladem umístění tabulí je způsobilost sloupu pro montáž a demontáž daného typu tabule

Výše cen za umístění tabulí na SVO nebo na jiném městem určeném místě může být změněna jen po 
předchozím písemném souhlasu města a dále v případě, že míra inflace vyhlášená ČSU přesáhla 5% 
oproti předchozímu kalendářnímu roku. Změna cen bude dohodnuta smluvními stranami formou 
písemného dodatku k této smlouvě.

ČL VI,

1. Smluvní strany se dohodly, že Propago zaplatí městu částku 40% z ceny uvedené v čl. V. odst. 4 
této smlouvy za tabule umístěné na SVO mimo průmyslový areál. Za tabule umístěné na SVO 
v průmyslovém areálu zaplatí městu 12,-Kč za rok a jeden kus na účet města č. 19- 
176413369/0800, var.symbol 2131360604, a to vždy do 10. ledna následujícího roku. Současně 
předloží seznam (přehled) instalovaných orientačních tabulí vč. uvedení cen za umístění tabulí na 
SVO event. jiných místech.

2. Rozdíl mezi cenami, které Propago obdrží od zájemců za umístění tabulí na SVO nebo jiném 
místě a cenou zaplacenou Propagem městu dle předchozího odstavce tohoto článku smlouvy 
Propago použije na úhradu nákladů souvisejících sjeho činností při plnění této smlouvy, tj. 
zejména provádění pravidelné kontroly stavu jednotlivých tabulí, na opravy, údržbu, pravidelné 
očisty tabulí, na demontáže městem označených tabulí apod.

3. Pro případ prodlení Propaga splacením dle odst. 1 tohoto článku, sjednávají smluvní strany 
smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení. Smluvní pokutu hradí 
povinná strana nezávisle na tom, zda vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně 
vedle smluvní pokuty. Smluvní pokuta je splatná do 10 dnů na základě výzvy na bankovní účet 
města uvedený ve výzvě o zaplacení pokuty.

ČI. VIL

1. Propago je povinno bezodkladně a bezplatně městem oprávněně reklamovanou vadu materiálu či 
jiné služby /oprava, údržba, očista tabulí aj./ odstranit. V případě, že vada není včas nebo řádně 
odstraněna J e  město oprávněno objednat odstranění vady u třetí osoby na účet Propaga.
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2. Propago odpovídá za:
• kvalitu dodaného materiálu, všeobecnou a odbornou správnost poskytovaných prací a 

služeb, za dodržování příslušných norem a předpisů při používání čisticích, mycích a 
technických prostředků a věcí používaných při poskytování sjednaných prací a služeb

• škody na majetku města, event. zdraví občanů a návštěvníků města, vzniklé jednáním 
pracovníků Propaga a porušením právních předpisů a norem pro poskytování prací a 
služeb, používáním přístrojů a prostředků neodpovídajících platným normám

• dodržování pokynů a požadavků města v souladu s touto smlouvou
• poskytnutí informací pověřeným pracovníkům města při zjištění závad na tabulích

3. Na kvalitu materiálu a provedených prací poskytuje Propago záruku v délce 36 měsíců
4. Obě strany se zavazují v průběhu platnosti smlouvy spolupracovat při realizaci jejího předmětu 

plnění. K tomuto účelu určí osoby odpovědné pro řešení a vyřizování běžných záležitostí 
vyplývajících ze vzájemné součinnosti

č i. vra .
1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Lze ji 

měnit a doplnit pouze písemnými projevy smluvních stran oboustranně podepsanými.
2. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou jeden rok, nejméně však na dobu 5 

let ode dne jejího podpisu. Výpověď musí být písemná a počíná běžet ode dne následujícího po 
jejím doručení druhé smluvní straně.

3. Město je oprávněno od této smlouvy odstoupit v případě jejího hrubého porušení Propagem, tj. 
zejména v případě porušení povinností uvedených v čl. III. této smlouvy, prodlení s placením dle 
čl. VI. odst. 1. této smlouvy po dobu delší než jeden měsíc, porušení povinností dle odst. 3. či. II. 
této smlouvy. V případě nepodstatného porušení této smlouvy Propagem je město oprávněno od 
této smlouvy odstoupit, jestliže marně uplynula lhůta daná městem Propagu k odstranění vad a 
učinění nápravy.

4. Smlouvaje vyhotovena v pěti vyhotoveních stejné právní síly s úplatností originálu, z nichž každá 
smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních a jedno vyhotovení bude předáno firmě Ing. Jiří 
Štefl, Pivovarská 41, Rožnov p.R. jako správci SVO.

5. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 v počtu tří stran
6. Smlouva byla projednána a schválena usnesením rady města na řádném zasedání dne 2.5.2006 

usnesením

V Rožnově pod Radhoštěm dne 3.5.2006
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Příloha ě.l ke smlouvě o spolupráci 1/1

Příklady a vzory orientačních/informačních tabulí ( obecný popis ):

1. Orientační/informační tabule budou vyhotoveny v:
a) barvě žluté reflexní
b) velikosti: malá ( SM ) a velká ( SV ) 
b) materiálu: AI plech, AI rám

2. Písmo na tabulích bude v barvě černé, typ písma Aurora 
podrobně dle grafické přílohy č. 1/3

3. Na tabuli budou uvedeny tyto informace:
a) -  směrová šipka
b) -  označení názvu ( jm éna) zájemce
c) -  volitelně bližší určení ( max. 3 slova)
d) -  volitelně logo, navigační symbol nebo jiná informace

4. Grafické znázornění tabule viz příloha č. 1/3
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Příloha č.l ke smlouvě o spolupráci 1/2

Základní parametry komponentů městského orientačního systému

Pro výstavbu MOS bude výhradně použito typizovaných modulárních komponentů.

Provedení, tvar, materiály odpovídají všeobecné platným předpisům a normám 
( vyhl. č. 30/2001 Sb., ČSN EN12899-1)

Konstrukční materiál:
Pro výrobu směr tabulí bude použito AI - plechu, okraj směrových tabulí bude zpevněn AI - 
eloxovaným rámovým profilem se zaoblenými rohy. Povrch - základní plocha tabule je polepena 
žlutou retroreflexní fólií.

Nosiče orientačních tabulí:
V maximálně možné míře bude využito stávajících SVO, nebo se pro instalaci použijí pro ten účel 
postavené samostatné sloupky.

Způsob uchycení:
na sloup SVO za rámeček pomocí spec. úchytky odolné korozi a upínacího systému Bandimex (nerez 
páska a spony)

Provedení směrových tabulí:

a/jednostranné - vhodné pro směrové tabule po stranách silnic

b/ oboustranné ("sendvič") - toto provedení je vhodné pro použití např. v centru města

Tvar:

a/ obdélník ( pro většinu instalací)

b/ "šipka" ( výjimečně )

Rozměry:

SM - směrová tab. malá (šipka) -600 x 200 mm (pro místa, kde není vhodné umístění velké tab. - SV) 
SV - směrová tab. velká - 1350 x 330,

( nebo 1000 x 250 mm, v místech kde není vhodné umístění tab. 1350 x 330mm - menší SVO) 
volba velikostí tabulí je závislá na místě, typu SVO, výšce instalace, odstupu pozorovatele, 
velikosti písma, rozsahu uváděných informací - viz příloha - grafické provedení tabulí)
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Příloha č.l ke smlouvě o spolupráci_________________________________________ 1/3

GRAFICKÉ PROVEDENÍ ORIENTAČNÍCH TABULÍ

A. Individuální

SV - směrovky velké - volba velikosti podle typu a velikosti sloupu a odstupu pozorovatele 
(1350x3 30 , 1 0 0 0 x 2 5 0  mm)

Sm6r Název organizace volitelně logo /  jiná informace
cm:........1........ i........ 1........ 1.........i........ .................... i.........i........ i ........ L'........L1....... L........L

Výška písma cca 80 mm
Písmo AURORA C l BdCnSTj  € )  M Ě S T S K Á  p o l i c i e

Směr Název organizace Logo /  jiná informace
........ i.......... i ........ 1.........i .........1.........1'

© R E T IQ I

....... i .......... i ..........i ..........i ........

) s.r.o. |

L........ ........... L"

3 *

.......

Výěka piema cca 100 mm (min.)
Písmo AURORA CE BdCnBT

©
Q - E L E K T R I K
UELKOOBCHOD ELEKTRO

UMOU

C82
□oplňujíci text:
Výška písma cca 70 mm
Ptomo AURORA Cl BdCneT

©
Z P U  Rožnou s . p .0.
K a n c e lá ř e , p ř ile m  z b o ž í .

Av

SM - směrovka malá 
(600 x 200 mm)

cm:........1........ i........ 1.........1........ i........ i........ I........ i........ i....... 'i.........L....... L'....... L ........L

Výška písma cca 65 mm
Plamo AURORA CS BdCnBT

B. Sdružené pro potřeby města

......... ......... i........ 1.........1.........i........ i ........ i........ 1

Výěka písma 40  mmO  MĚSTSKY ÚŘAD 
O  VALAŠSKÉ MUZEUM 
O  POUKUHIHA
O  městská khihouha

O  MĚSTSKÁ POLICIE

í l
©  POLICIE ČR
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