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Informační centrum a Klub kultury 
Města Velké Bíteše, 

příspěvková organizace 
________________________________________________________________________________ 
 

PODMÍNKY VÝLEPU PLAKÁTŮ VE VELKÉ BÍTEŠI 
 

1) Výlepovou službu zajišťuje Informační centrum a Klub kultury Města Velké Bíteše, 
příspěvková organizace (dále jen jako „IC a KK“), Masarykovo náměstí 5, 595 01 Velká 
Bíteš, IČ: 43381154 (v budově Městského muzea, 1. patro). 

2) Materiály k výlepu zasílejte na shora uvedenou adresu, nebo osobně Turistickém 
informačním centru na Masarykově náměstí (přízemí, vchod z Masarykova náměstí). 

3) Do objednávky jako dodavatele uvádějte: Informační centrum a Klub kultury Města Velké 
Bíteše, příspěvková organizace, Masarykovo náměstí 5, 595 01 Velká Bíteš, IČ: 43381154, 
DIČ: CZ43381154. 

4) Výlepové dny jsou středa a pátek (vyjma státních svátků). Cena za výlep je účtována ode 
dne výlepu. 

5) IC a KK zajišťuje výlep a kontrolu dle těchto podmínek výlepu plakátů u 7 (sedmi) 
výlepových ploch: 1 (jedna) velká (ul. Jihlavská), 1 (jedna) prosklená (Masarykovo náměstí) 
a 5 (pět) standardních (ul. Vlkovská – u Kulturního domu; ul. Růžová – mezi Jeřábkovou 
pekárnou s.r.o. a výrobnou Lahůdky a uzenářství Sláma s.r.o.; ul. Hybešova – na budově 
prodejny potravin; ul. Pod Spravedlností; Chobůtky). U výlepové plochy na Masarykově 
náměstí (v průjezdě domu čp. 6) IC a KK zajišťuje pouze výlep. Pro výlep přijímáme 16 kusů 
plakátů formátu A3, A4 a menší, maximálně 8 kusů plakátů formátu A2 a A1. 

6) Zasílejte maximálně výše stanovený počet plakátů. Plakáty navíc nebudou vylepeny. 
7) V případě delší kampaně (více než 14 dnů) posílejte náhradní plakáty na přelep. 
8) V případě přeplněných ploch nebudou přijímány další plakáty. 
9) Ceník: 

Formát A1 - 45,- Kč za 1 ks / 14 dnů (nad 3 ks přirážka 6,- Kč / 1 ks). 
Formát A2 - 35,- Kč za 1 ks / 14 dnů (nad 3 ks přirážka 6,- Kč / 1 ks). 
Formát A3 - 30,- Kč za 1 ks / 14 dnů (nad 3 ks přirážka 6,- Kč / 1 ks). 
Formát A4 - 20,- Kč za 1 ks / 14 dnů (nad 3 ks přirážka 6,- Kč / 1 ks). 
Při výlepu na všech 7 (sedmi) výlepových plochách bude inzerentovi započítána sleva 5% 
z celkové částky účtované za výlep. 
Expresní výlep tj. mimo dny určené k výlepu (viz. bod 4) inzerent uhradí jednorázový 
poplatek 200,- Kč. 
Výlep v okolí do 15 km od Velké Bíteše (vyjma výlep. ploch ve Velké Bíteši): 1.400,- Kč.  
Výlep v okolí do 30 km od Velké Bíteše (vyjma výlep. ploch ve Velké Bíteši): 2.600,- Kč. 
V době předvolební kampaně dle bodu 14 jsou uvedené ceny za výlep navýšeny o 50%. 

10) Veškeré ceny jsou uvedeny vč. příslušné sazby DPH. 
11) Grafická příprava, kopírování nebo tisk z elektronické podoby, jsou ZPOPLATNĚNY dle 

aktuálního ceníku IC a KK, který je zveřejněn na kulturně společensko informačním portále 
www.bitessko.com. 

12) Za inzerci pro tento účel (výlep plakátů) JE především považována: Pozvánky na 
společenské a kulturní akce; pozvánky na sportovní utkání a ostatní sportovní akce; 
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nabídka / poptávka zboží / služeb komerčního i nekomerčního charakteru; oznámení 
k zajištění informovanosti, prevence a bezpečí obyvatelstva příslušnými institucemi, 
organizacemi a orgány činnými v těchto oblastech. 

13) Za inzerci pro tento účel (výlep plakátů) NENÍ považována: Politická nebo stranická (vyjma 
období předvolební kampaně viz. bod 14), skupinová, osobní prohlášení nebo komentáře, 
jak ze strany samosprávy města Velké Bíteše, tak ze strany veřejnosti. 

14) Předvolební kampaň je pro tento účel (výlep plakátů) období v délce trvání 2 (dvou) 
měsíců před řádným ukončením voleb tj. posledním volebním dnem. Za volby jsou pro 
tento účel chápany tyto volby:  komunální; krajské; parlamentní; senátní; prezidentské; 
parlamentní do Evropského parlamentu. 

15) Inzerce uvedená v bodě 12 se musí řídit platnými právními předpisy České republiky. Dále 
nesmí být lživá, hanlivá, urážející, poškozující jinou osobu(y), organizace, sdružení, spolky či 
jiné subjekty. Taková inzerce a inzerce uvedená v bodě 13 nebude zveřejněna. 

16) Všichni inzerenti, v případě jejich zájmu a souhlasu, mají možnost ZDARMA informovat o 
své akci či programu na kulturně společensko informačním portále www.bitessko.com .   

17) Město Velká Bíteš včetně jím zřizovaných organizací, spolky a sdružení (nepolitická) se 
sídlem ve Velké Bíteši mají výlep na shora uvedených výlepových plochách ZDARMA.  

18) NEVYŽÁDANÁ A NEUHRAZENÁ inzerce BUDE z výlepových ploch IHNED ODSTRANĚNA! 
19) Tyto podmínky výlepu plakátů schválila na svém jednání Rada města Velké Bíteše dne 18. 

března 2013 rozhodnutím 27/7/13/RM. 
 

Velká Bíteš, 20. července 2013 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SÍDLO:      Tel.: +420 566 532 342    BANKOVNÍ SPOJENÍ: 
Masarykovo náměstí 5   Mobil: +420 721 844 081    Ge Money Bank, a. s. 
595 01  Velká Bíteš    e-mail: info@bitessko.com     č. ú.: 202632903/0600 
Kraj Vysočina    www.bitessko.com 
 

Zapsána dne 1. 10. 2001 v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl Pr, vložka č. 180, IČ:  433 81 154, DIČ: CZ43381154 


