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POKYNY 

 
pro stavební činnosti, označování  budov, umísťování reklamních, informačních  

a propagačních zařízení a dalšího mobiliáře 
na území Městské památkové rezervace Znojmo 

 
 
Cílem těchto pokynů je sjednotit postupy  při  stavebních  činnostech ,   označování budov,  
umísťování reklamních, informačních, propagačních a jiných zařízení na území Městské 
památkové rezervace Znojmo. Pokyny vycházejí ze  zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu,  zákona č. 20/1987  Sb.,  o státní památkové péči , zákona 
č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích,  
zákona  č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích a dále  z obecně závazné vyhlášky Města  
Znojma č.12/2002 , o místních poplatcích v platném znění 
 
   
 
 
 

Část I 
Stavební postupy a doporučené stavební materiály používané při stavebních činnostech 

v MPR  Znojmo 
 
 

Článek 1 
Obvodové konstrukce stavebních objektů 

 

1)        Při veškerých úpravách fasád domů, včetně výměn oken, dveří  výkladců,   je třeba  
předem vyžádat si vyjádření orgánu státní památkové péče v souladu s § 14 zákona č. 
20/1987 Sb., o státní památkové péči. 

2) Na  obvodovém plášti je nepřípustné použití těchto materiálů:  

skleněných  cihel a tvárnic, hliníkových  a  plastových obkladů, odhalených  ocelových  
konstrukcí, olejových  nátěrů fasády, kamene a jiných  materiálů cizích  charakteru MPR. 

Z hlediska památkové péče je vhodné použití tradičních materiálů – dřeva, kamene, 
keramických pálených výrobků,  hladké  omítky  vápenného charakteru. 

3) V uličních fasádách není dovoleno instalovat žádné zařízení pro odvětrání místnosti a 
plynových topidel (větrací mřížky, regulační ventilátory, apod.). Nepřípustné je nadále 
povolování odtahů od topidel do fasády.   

4) Fasády z hlediska barevnosti musí podporovat historický charakter prostředí 
rezervace (světlý odstín přírodní barvy), barevné řešení musí být odsouhlaseno orgány 
památkové péče. Skříňky na plynoměry mohou mít   maximální velikost 30 x 40 cm,  elektro 
skříňky  osazené  v líci fasády  je třeba opatřit nátěrem v její barvě. 

5)  Instalace osvětlovacích těles  pro nasvětlení fasády  musí být předem odsouhlasena 
orgány památkové péče i orgány města.  
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6) Při stavebních úpravách , rekonstrukci objektu, popř. přístavbě či úpravě vstupu  musí 
být dodržena stavební čára (uliční čára) objektu a je nepřípustné zasahovat do veřejných 
pozemků, tj. chodníků a komunikací. Výjimku lze připustit pouze při zřizování  
bezbariérového přístupu do veřejných budov. 
 
 
 

Článek 2 
Výplně otvorů 

 

1) Proporce oken a vstupních otvorů musí být navrženy ve  velikostech a měřítkových 
vztazích odpovídajících historickému rázu budovy vycházejících  z historického vývoje 
stavby a prostředí rezervace. Také konstrukce oken, dveří, vrat a výkladců musí  vzhledově 
odpovídat historickému rázu objektu, stejně tak jako materiály, ze kterých jsou tyto prvky 
vyrobeny. 

2) U historických fasád jsou přípustná pouze okna s původním členěním. Nepřípustná 
jsou nedělená okna, okna z plastů, zrcadlová a tónovaná skla. 

3)   Nepřípustné jsou předokenní rolety a žaluzie. Dřevěné okenice jsou v opodstatněných  
případech přípustné.   

4)   Konstrukce markýz musí být  dřevěná nebo  kovová  s textilním potahem. Nepřípustné 
jsou  markýzy plastové . 

 

 
Článek 3 
Střechy 

1) Řešení střech musí odpovídat rázu prostředí a charakteru objektu. Doporučené 
materiály na střešní krytinu: pálené tašky bez povrchových úprav, u kulturních památek 
pálené tašky typu bobrovka, ve zvláštních případech šindel, u střech s mírným sklonem plech 
opatřený nátěrem červenohnědé barvy nebo eternitové šablony (červené, světle šedé).  

2) Nepřípustné materiály střech jsou betonové krytiny, pálené tašky s povrchovými 
úpravami, bonský šindel, vlnitý eternit, plech, lepenkové pásy, plastové a plechové šablony 
imitující pálenou střešní krytinu , imitace břidlice.  

 

 

 
Článek 4 

Střešní nástavby, střešní okna, vikýře,  komíny, vzdušná elektrická a slaboproudá 
vedení 

 

1) Střešní nástavby, střešní okna, vikýře a komíny budou povolovány individuálně po 
posouzení  orgány památkové péče a stavebním úřadem.  

2) Vzdušná elektrická a slaboproudá vedení nebudou  povolována. Nová vedení budou 
řešená pouze kabelem v chráničce. Není dovoleno instalování slaboproudých a spojovacích 
kabelů po povrchu fasád. 
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Článek 5 
Televizní antény a satelitní paraboly pro příjem signálu z pozemních a satelitních 

vysílačů 

 

1) Televizní a jiné antény a  satelitní paraboly smí být umísťovány pouze na pohledově 
neexponovaných místech a k jejich  osazení je nutné individuální posouzení orgány státní 
památkové péče. Především jde o prostory náměstí, ulic MPR a významných 
architektonických pohledů. 

2) Anténní svody nesmí být vedeny po povrchu střech a fasád a nesmí zasahovat do 
architektonických prvků a článků  (např. říms,  šambrán, pilastrů, bosáže, rustiky,  dekorů 
apod.). 

 
 

Článek  6 
Stavební prvky umělecko-historické hodnoty 

 
Veškeré stavební prvky kulturní a historické ceny určující historický ráz městského interiéru 
musí být zachovány na původních místech. Jedná se o interiérově a exteriérově cenné 
kamenné a sochařské stavební detaily, dveře, vrata, mříže, historické vývěsní štíty, domovní 
znamení, lampy a církevní artefakty. Není-li možno toto dodržet (při demolicích, větších 
stavebních úpravách apod.), musí být zachovány a osazeny na jiné, předem odsouhlasené 
místo. Případné opravy těchto prvků musí být provedeny odborným a zákonem předepsaným 
způsobem. Díla výtvarných umění a uměleckořemeslná díla, která jsou součástí kulturních 
památek, mohou být restaurována pouze oprávněnou osobou s povolením Ministerstva 
kultury ČR. Nepřípustné jsou nátěry překrývající původní materiál. 
 
 

Článek  7 
Povinnosti stavebníka 

 
Stavebník je povinen při veškerých stavebních aktivitách, včetně výměn oken, dveří  
výkladců,    a umístění zařízení uvedených  v čl. 4 a 5 předem si vyžádat vyjádření  odboru 
památkové péče MěÚ Znojmo v souladu s ustanovením § 14 zákona č. 20/1987 Sb., o státní 
památkové péči,  a  zajistit si příslušný souhlas nebo rozhodnutí  stavebního úřadu.     
 

 
 

Část II 
Označení budov 

 
Článek  8 

Firemní označení budov, nápisy a vývěsní štíty 
 

1) Firemní označení, nápisy a vývěsní štíty mohou být umístěny na fasádě budovy, 
nesmějí zakrývat jakékoliv architektonicko-historické prvky, zejména rámové ohraničení   
oken a dveří, průčelí, římsy, šambrány, klenáky, arkýře; dále nesmí zasahovat do průjezdního 
a  průchozího profilu komunikací a musí být zachována minimální výška nad úrovní 
komunikace 2,2 m.   
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2) Vývěsní štíty se mohou osazovat pokud možno v úrovni přízemí. 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. 

3)   Materiály doporučené pro provedení označení budov: 
- dřevo 
- kov 
- keramika 
- sklo 
- tradiční písmomalířská práce 
- přírodní materiály (kůže, proutí, kámen) 

4) Umístění trvalých firemních a reklamních označení a nápisů není přípustné: 
- na objektech, ve kterých uvedená firma nemá sídlo nebo provozovnu 
- na střechách domů, balkonech a arkýřích, stromech, komínech a na hradbách 
- na zdech objektů, plotech, předzahrádkách apod. s odkazy směru k jednotlivým   

provozovnám 

5)     Přípustné není 
- umístění jiných označení na plošných pevných tabulích a vývěsních štítech než 

označení budov (např. reklamy realitních kanceláří) 
- umístění plošných pevných  tabulí a vývěsních štítů zasahujících nad přilehlou 

komunikaci více než 20cm, pokud nejnižší bod takového zařízení je ve  výšce 
menší než 2,2 m nad úrovní okolního terénu  

- používání barevných neónových zařízení pro označení budov 
- umístění typizovaných reklamních zařízení firem   (např. reklamy pivovarů)   
- používání světelných zdrojů (laser, oblohový projektor) pro reklamu či propagaci 
- nasvětlování budov mimo systém veřejného osvětlení a slavnostního osvětlení 

významných  budov   

6) Výjimku tvoří 

textilní reklamní zařízení nebo velkoplošné upoutávky, které se používají pouze pro účely 
časově omezených kulturních, sportovních a společenských akcí. Velkoplošné upoutávky 
nebudou zakrývat fasády vykazující kulturně historické hodnoty.  

Jejich umístění je možné pouze na vyhrazených místech se souhlasem MěÚ Znojmo – odboru 
rozvoje. 

8) Žadatel je povinen: 

ke způsobu umístěním velikosti a  vzhledu firemního označení, nápisů a štítů si 
v dostatečném předstihu vyžádat vyjádření MěÚ Znojmo – odboru památkové péče a zajistit 
si příslušný souhlas nebo rozhodnutí  stavebního úřadu.   

  

 
Část III 

Umísťování reklamních, informačních  a propagačních zařízení 
  

Článek 9 
Propagační vývěsní skříňky 
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1) Umístění vývěsní skříňky na objektu (skříňka na jídelní lístky apod.) je přípustné 
výjimečně tam, kde není žádná jiná možnost umístění informací ve skříňce obsažených (např. 
do výkladce). Vývěsní skříňka může být umístěna pouze na vyhrazených místech. 

2) Velikost propagační vývěsní skříňky  nesmí přesáhnout plochu 0,6 m2. Propagační 
vývěsní skříňky a uliční automaty lze umístit po předchozím projednání s orgány památkové 
péče. 

3) Materiály doporučené pro provedení vývěsních skříněk: 
- dřevo 
- ušlechtilý  kov 

vždy v atypickém zpracování s písmomalířským označením názvu provozovny. 

4)  Přípustné není : 

používání typizovaných umělohmotných nebo kovových skříněk s reklamními značkami, 
které nejsou ve vztahu k firemnímu označení provozovny. 

5)  Žadatel je povinen: 
ke způsobu umístění, velikosti a vnějšího vzhledu vývěsní skříňky si v dostatečném předstihu 
vyžádat závazné stanovisko  MěÚ Znojmo – odboru památkové péče dle ustanovení § 14 
zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, a zajistit si  příslušný souhlas nebo 
rozhodnutí  stavebního úřadu.  
 
 
 
 
 

Článek 10 
Velkoplošné   a světelné reklamy, reklamní zařízení  

 
Stavby pro reklamu ani velkoplošná reklamní a světelná reklamní (blikající a trubicová)  
zařízení nejsou přípustná . 
 
 

Článek 11 
Reklamní  zařízení přenosná  

 

1)    V případě jedné provozovny v objektu je možné  umístění nejvýše jednoho kusu 
přenosného reklamního zařízení, buď oboustranné zařízení typu   „A“ nebo jednostranné 
tabule, a to přímo před provozovnou nebo na jiném vhodném místě. 

 2) V případě více provozoven v objektu je možné umístit odpovídající 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. 120 x 90 cm. 

 5) Zařízení jednostranná tabule bude opřeno o zeď objektu s vlastní provozovnou, nebo 
zeď příslušící k tomuto objektu, která kopíruje uliční čáru tak, aby zasahovalo max. 20cm do 
komunikace. Zařízení musí být umístěno vždy tak, aby nepřekáželo provozu a nebránilo 
pohybu chodců. 
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6) Oboustranné zařízení typu  „A“  lze na veřejných prostranstvích umístit kolmo k 
fasádě pouze v případě, že bude zachovaná volná šířka dotčené komunikace pro pěší, která 
nesmí být užší než 1,5 m, a že zařízení nebude zasahovat do hlavního dopravního prostoru 
místní komunikace.  

7)     Provozovatel má za povinnost zařízení v souladu s uzavírací hodinou provozovny 
z veřejných prostor odklidit. 

8 )        Materiály doporučené pro provedení zařízení: 
- dřevěné desky 
- běžně užívané černé tabule (s křídovými nápisy) 
- kovové konstrukce 

9)       Není  přípustné  
- používání zařízení jako směrových informačních zařízení 
- osazování (umísťování) zařízení na předzahrádkách 
- připevnění zařízení k sloupům veřejného osvětlení nebo jiným konstrukcím 
pomocí řetězu, lan  apod. 

10) Výjimku tvoří: 
- zařízení, která se používají pouze pro účely časově omezených kulturních,         

sportovních a    společenských akcí. 
Jejich umístění je možné pouze na vyhrazených místech se souhlasem MěÚ – odboru rozvoje  

-   v případě rozsáhlých rekonstrukcí omezujících provoz provozovny lze umístit   
zařízení mimo rozsahu tohoto omezení. 

Jejich umístění je možné pouze na vyhrazených místech se souhlasem MěÚ– odboru rozvoje. 

11) Provozovatel je povinen  
před umístěním zařízení před provozovnou na veřejném prostranství (ulice, chodník) si 
zajistit vyjádření odboru rozvoje MěÚ Znojmo jako správce místních komunikací, a dále 
odbor dopravy MěÚ Znojmo jako  silniční správní úřad požádat o rozhodnutí o zvláštním 
užívání  komunikace. Odbor dopravy zároveň vyměří poplatek v souladu s obecně závaznou 
vyhláškou Města Znojma č. 12/2003, o místních poplatcích v platném znění, a dále správní 
poplatek  v souladu se zákonem č.634/2004 Sb., o správních poplatcích , ve znění pozdějších 
předpisů.  
Poznámka: Umístěním přenosných reklamních zařízení  není dotčeno ustanovení § 14 zákona 
č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči.  
 
 
 

Článek 12 
Propagační zařízení 

 
a) přenosné zařízení - stojan  

1) Možné je  umístění nejvýše jednoho kusu propagačního přenosného zařízení – stojanu 
(dále jen „stojan“) na objekt. Stojan může být umístěn opřením o zeď objektu nebo u vstupu 
do provozovny. Stojan může mít plochu max. 1,5 m2. 

2) Ustanovení těchto pokynů  uvedené Části III, Článku 12, odst. a 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). 
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4) Stojan bude umístěn tak, aby nepřekážel provozu a nebránil pohybu chodců, musí být 
zachován průchod  v šířce minimálně 1,5 m. 

Vhodnost umístění posoudí vždy před vydáním rozhodnutí MěÚ – odbor rozvoje.  

 5) Provozovatel má za povinnost stojan v souladu s uzavírací hodinou provozovny 
z veřejných prostor odklidit. 

6) Není přípustné: 

- umístění stojanu jinam než před objekt, kde je (jsou) provozovna (provozovny) 
umístěna (umístěny) 

- pevné spojení s fasádou nebo  jinými prvky stavby 

- vystavování a vyvěšování prodávaného sortimentu na fasádu objektu, 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 zajistit vyjádření odboru 
rozvoje MěÚ Znojmo jako správce místních komunikací, a dále odbor dopravy MěÚ Znojmo 
jako  silniční správní úřad požádat o rozhodnutí o zvláštním užívání  komunikace. Odbor 
dopravy zároveň vyměří poplatek v souladu s obecně závaznou  vyhláškou Města Znojma č. 
12/2003, o místních poplatcích v platném znění, a dále správní poplatek  v souladu se 
zákonem č.634/2004 Sb., o správních poplatcích , ve znění pozdějších předpisů.  

Poznámka: Umístěním přenosných reklamních zařízení  není dotčeno ustanovení § 14 zákona 
č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči.  

   
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 firmy vybrané  pro tuto činnost Městem Znojmem. 
 
2) V případě umístění nového pevného zařízení – plakátovací plochy-  projedná firma 
svůj záměr v orgánech  města, zajistí  si  závazné stanovisko  odboru památkové péče MěÚ 
Znojmo a  příslušný souhlas nebo rozhodnutí  stavebního úřadu.  
 
 
 

Článek 13 
Ostatní reklamní, informační   a propagační zařízení 

 
Umístění   reklamních, informačních a propagačních zařízení  neuvedených v čl. 8 až 12 
těchto pokynů  nebude na  území MPR Znojmo povolováno.    

  
 
 
 
 
 

 



__________________________________________________________________________________________
Pokyny MPR                                                                                                                                                  str.  8 

Článek 14 
Mobilní prodejní  zařízení 

 

1)  Mobilní prodejní zařízení (stánek, prodejní pult apod.) lze na veřejných prostranstvích 
umístit pouze v případě, že bude zachovaná volná šířka dotčené komunikace pro pěší, která 
nesmí být užší než 1,5 m, a že nebude  zasahovat do hlavního dopravního prostoru místní 
komunikace.  

2)        Půdorysná plocha zařízení nesmí nepřesáhnout 15 m2.        

3) Materiály doporučené pro provedení zařízení: 
- dřevěné konstrukce 
- textil 
- kovové konstrukce 
- sklo 

4) Nepřípustné materiály  
- plasty, eloxované kovy  

5) Přípustný není dlouhodobý prodej přímo z automobilů nebo prodejních karavanů.  

6) Ustanovení článku 14 se nevztahují na krátkodobé kulturní společenské a sportovní 
akce. 
7) Provozovatel je povinen: 
před umístěním  mobilního prodejního zařízení  na veřejné prostranství si zajistit vyjádření 
odboru rozvoje MěÚ Znojmo jako správce místních komunikací,  dále odbor dopravy MěÚ 
Znojmo jako  silniční správní úřad požádat o rozhodnutí o zvláštním užívání  komunikace. 
Odbor dopravy zároveň vyměří poplatek v souladu s obecně závaznou  vyhláškou Města 
Znojma č. 12/2003, o místních poplatcích v platném znění, a dále správní poplatek  v souladu 
se zákonem č.634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Pokud 
bude zařízení umístěno na území MPR  Znojmo déle než 30 dnů, je třeba  si v dostatečném 
předstihu vyžádat závazné stanovisko MěÚ Znojmo – odboru památkové péče dle ustanovení 
§ 14 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, a zajistit si  příslušný souhlas nebo 
rozhodnutí  stavebního úřadu.  
 
 
    

Část  IV. 
Závěrečná ustanovení 

 

1) Nedílnou součástí těchto pokynů  je „Příloha č. 1 – výklad pojmů . 

2) Pokyny  se vztahují na všechny  majitele, nájemce a provozovatele nemovitostí 
nacházejících se na území MPR Znojmo, včetně prodejců využívajících toto území 
krátkodobě.  

3) Porušení  zákonů: č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, č. 20/1987  
Sb.,  o státní památkové péči , č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, č. 634/2004 Sb., o 
správních poplatcích, č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, a obecně závazné vyhlášky 
Města Znojma, o místních poplatcích, bude postihováno v souladu s těmito právními 
normami.  

4)  Vlastník, nájemce nebo provozovatel  nemovitostí nacházejících se na území MPR, 
který v současnosti užívá označování budov, reklamních, informačních a propagačních 
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zařízení a dalšího mobiliáře specifikovaného v těchto Pokynech, v rozporu s nimi, nebo  
použil na nemovitosti stavební postupy, jež s nimi nejsou v souladu, a který se rozhodne 
uvést tyto do souladu s  Pokyny do konce roku 2007, může požádat město Znojmo  o 
poskytnutí dotace z Fondu revitalizace MPR města Znojma. 

5) Výjimky z ustanovení  článků 11-14 povoluje Rada města Znojma na základě 
vyjádření orgánů památkové péče a silničního správního úřadu, ostatní výjimky jsou 
v kompetenci orgánů památkové péče v rámci správního řízení.  
 
 
 
 
 
 
 

ve  Znojmě    
  

………………………….. 
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Příloha č. 1 
 
Výklad pojmů   
 
Městská památková rezervace (MPR)Znojmo - jedná se o území historického jádra města 
Znojma  – vymezené výnosem MK ČR o prohlášení historického jádra města za památkovou 
rezervaci. 
Na tomto území hájí svoje zájmy (mimo jiných) orgány státní památkové péče. 
Rozsah památkové rezervace je přesně zakreslen ve stávajícím  platném územním plánu 
města Znojma nebo na samostatné mapce. Územní plán je k dispozici na odboru výstavby, 
odboru rozvoje i odboru památkové péče, MěÚ Znojmo a zájemci z  řad občanské i 
podnikatelské veřejnosti do něho mohou kdykoliv nahlédnout.  
Vymezení památkové rezervace je také dostupné v elektronické podobě  na adrese: 
GIS.ZNOJMO.cz  
 
Orgán památkové péče – odbor památkové péče MěÚ Znojmo, který vydává svá stanoviska 
na základě vyjádření odborné organizace státní památkové péče – Národního památkového 
ústavu v Brně     
 
Fond revitalizace Městské památkové rezervace města Znojma (Fond revitalizace MPR 
Znojmo, Fond) - fond zřízený zastupitelstvem  města Znojma za účelem  pečovat o 
všestranný rozvoj území Městské památkové rezervace města Znojma a finančně podpořit 
aktivity fyzických a právnických osob vlastnících nemovitosti na území  města Znojma  v 
oblasti Městské památkové rezervace  Znojmo.  
 
Firemní označení budov nápisy, vývěsní štíty 
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, případně jako vývěsní 
štít (např. „Hotel ……….“, Penzion ………“ 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, řemeslná 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. 
 
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. 
 
Velkoplošná  reklama    
Stavby pro reklamu a  zařízení (informační nebo reklamní  panel,  tabule, deska či jiná 
konstrukce ) o ploše větší  než 4 m2    
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 Reklamní zařízení 
Jedná se o přenosné zařízení (ve většině případů tzv. „áčka“), které provozovatelé  umísťují  
na veřejných prostranstvích, zejména komunikacích. 
Dalším typem je jednostranná tabule opřená o   fasádu domu  
Zásady určují max. velikost,  způsob umístění,  omezují počet těchto zařízení na provozovnu   
 
Propagační zařízení – přenosné zařízení – stojan           
Jedná se stojany (většinou kovové), které provozovatelé umisťují na veřejná prostranství před 
provozovny, ev. je volně opírají o venkovní stěny provozovny. Využívají se vesměs pro 
vystavení (zavěšení) nabízeného zboží. K těmto účelům bude nadále v souladu se zásadami 
sloužit pouze vkusně provedený stojan. 
 
Propagační zařízení – pevné zařízení – plakátovací plocha 
Jedná se o stávající zařízení – kovová konstrukce pevně spojená se zemí nebo jiný typ 
zařízení určeného pro výlep plakátů. 
 
Reklamní, informační a propagační  zařízení 
Jedná se o jakékoliv snímatelné tabule, které informují 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 
……… nabízí: zemní práce, tesařské práce“, 
Město Znojmo zásadním způsobem omezuje umístění těchto zařízení na veřejných 
prostranstvích na  území MPR Znojmo - na území památkové rezervace nelze tato zařízení 
umístit. Pro  svoji reklamu či informace o provozovně může provozovatel v souladu s těmito 
pokyny  využít jednak vlastního „označení budovy“, jednak „přenosné jednostranné tabule“, 
„informační vývěsní skříňky“, nebo nabízené zboží umístit na „přenosné zařízení – stojan“.  
 
Ostatní ustanovení  
Toto ustanovení ošetřuje případy zařízení již  existujících, které byli umístěny bez 
příslušných povolení.  
Provozovatel, který má např. „přenosné reklamní zařízení“ (tabuli – áčko, nebo stojan) 
umístěné bez řádného povolení MěÚ (např.bez rozhodnutí o záboru veřejného prostranství) 
bude příslušným odborem vyzván k nápravě. Neoprávněný zábor bude současně projednán 
komisí pro projednávání přestupků města Znojma  (plochy v majetku města mimo ploch 
veřejných komunikací)  nebo  v přestupkovém řízení vedeném odborem dopravy MěÚ 
Znojmo (plochy veřejných komunikací), a bude použita sankce dle příslušného ustanovení 
přestupkového zákona.  
.Provozovatel, který má např.„informační a reklamní zařízení“ umístěné bez příslušného 
povolení stavebního úřadu nebo orgánu památkové péče bude vyzván k jeho odstranění. 
Pokud nebude výzvy uposlechnuto, budou použity sankce podle platných právních předpisů.  
 
 


