
                                                                           Město Řevnice 

 

Ceník a postup 
při používání informačních zařízení ve vlastnictví města Řevnice  

 

Článek 1  

Úvodní ustanovení  
Ustanovení ceníku platí pro užívání vyjmenovaných informačních zařízení: 

 veřejné plakátovací plochy 

 městský časopis RUCH 

 webové stránky  

 

Článek 2 

Veřejné plakátovací plochy 

 

Veřejné plakátovací plochy slouží k vyvěšování plakátů, oznámení a reklamních tiskovin úřadů a 

institucí a fyzických a právnických osob.  

Na veřejných plakátovacích plochách se vyvěšují plakáty označené razítkem městského úřadu 

zdarma pro spolky a občanská sdružení se sídlem v Řevnicích na základě výpisu z veřejného 

rejstříku. Spolky a občanská sdružení, která nemají sídlo v Řevnicích, avšak působí a pořádají 

akce v Řevnicích, si mohou požádat radu města o udělení výjimky k bezplatnému výlepu. 

Na veřejných plakátovacích plochách se vyvěšují plakáty označené razítkem městského úřadu po 

zaplacení poplatku. 

Vlastní vyvěšení a výlep zajišťuje: s vědomím městského úřadu oznamovatel 

 

Ceník při zajištění výlepu oznamovatelem: 

 formát A5 – A4 / vyvěšení, výlep po dobu do 14 dnů     …  7,- Kč/kus   

 formát A3 / vyvěšení, výlep po dobu          do 14 dnů     …  9,- Kč/kus     

 formát A2 / vyvěšení, výlep po dobu          do 14 dnů     … 15,- Kč/kus     

 

Ceny jsou včetně 21% DPH. 
 

Vylepování volebních plakátů se řídí zákonem o volbách, jsou pro ně zvlášť vyhrazeny plochy a 

je zdarma. 

Osvobození od poplatků žádné není.  

 

Seznam plakátovacích ploch: 

 Pražská – za tratí  

 Pod Lipami – před budovou Policie ČR 

 Pod Lipami – před hotelem Berounka 

 Palackého náměstí 

 Pražská – u „staré pošty“ 

 Náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 

 Mníšecká ul. – u „nákupního střediska“ 

 Příčná – „u Kenclů“ 

 Komenského – potraviny „Nosek“ 

 Třebaňská – u „Hartmanů“ 

 křižovatka Selecká 

 Rovinská – u kontejnerů za vodou 

 

 



 

Článek 3  

Inzerce v časopisu RUCH 
Inzerce do časopisu RUCH je přijímána odpovědným redaktorem a platba je prováděna na účet 

města Řevnice. Plošná inzerce: 

Modul Formát Rozměr šířka x výška (mm) Cena 

A A4 186 x 270 Barevně 

7.200,- Kč + 21% DPH 

Černobíle 

4.000,- Kč + 21% DPH 

B ½ A4 186 x 130  Barevně 

3.600,- Kč + 21% DPH 

Černobíle 

2.000,- Kč + 21% DPH 

C 1/3 A4  186 x 80 Barevně 

2.500,- Kč + 21% DPH 

Černobíle 

1.400,- Kč + 21% DPH 

D ¼ A4 90x 120 Barevně 

1.800,- Kč + 21% DPH 

Černobíle 

1.000,- Kč + 21% DPH 

E 1/8 A4 90 x 60 Barevně 

900,- Kč + 21% DPH 

Černobíle 

500,- Kč + 21% DPH 

 

Řádková inzerce: 

 Řádkový firemní inzerát bez rámečku      400,- Kč  + 21% DPH  

 Soukromá inzerce – jedno slovo                 10,- Kč  + 21% DPH 

 

Sleva          10% pokud je inzerát podán 3x za sebou 

Příplatek     20% za zvýraznění   

Příplatek   100% za umístění na konkrétní místo a mimo termín uzávěrky  

Příplatek     30% za reklamní sdělení  

 

Článek 4 

Umístění reklamního, informačního nebo propagačního sdělení na web  
Město Řevnice nabízí reklamní plochu na webu města za těchto podmínek: 

Ceník reklamy a reklamních  bannerů: 

 Banner         205x150 px          3.600,- Kč/měsíc  

 Výroba reklamních bannerů od   600,- Kč   

 Textová reklama do 150 znaků   240,- Kč/měsíc  

 Textová reklama do 500 znaků   720,- Kč/měsíc  

 Reklamní článek vč. html od       840,- Kč   

 

Ceny jsou včetně 21% DPH. 

Článek 5 

Závěrečná ustanovení 
Tento Ceník schválila Rada města na svém zasedání č. 22 dne 17.4.2015 pod bodem č.5) a ruší 

vnitřní předpis (Ceník) schválený Radou města č.14 dne 20.2.2015 pod usnesením č.8.  

Tento předpis nabývá účinnosti dnem 18.4.2015. 

………………..  

Ing. Tomáš Smrčka, starosta města  


