
Technické služby Opava s. r. o., Těšínská 2057/71, 746 01 OPAVA 

PRONÁJEM MÍST NA UMÍSTĚNÍ REKLAMNÍCH BANNERŮ  
 

Ceník platný od 1. června 2022 

 

Od 1. ledna 2013 provádí naše společnost na základě Smlouvy o poskytnutí práv umístění 

reklamních plachet novou službu – vyvěšování reklamních plachet (bannerů) na vyhrazených 

místech ve městě Opavě.  
 

Podmínky a ceník pro umístění reklamních bannerů: 
 

- Instalaci reklamních plachet provádějí výhradně Technické služby Opava s. r. o., a to každý 

pracovní den dle požadavku zákazníka (v mimopracovní dny účtujeme příplatek 100% z ceny 

instalace). Reklamní plachty musí být do Technických služeb Opava s. r. o., Těšínská 2057/71 

doručeny nejméně 1 den před instalací. 

- Výrobu reklamních plachet si zajišťuje výhradně zákazník a rozměr plachty musí mít níže 

uvedenou velikosti pro požadovanou lokalitu. Reklamní plachty musí být z PVC materiálu a 

opatřeny oky k upevnění. 

-  Reklamní plachty nesmí obsahovat informace, které by porušovaly právní předpisy, zvyklosti a 

úřední ustanovení platné pro právní řád České republiky a úřední ustanovení statutárního města 

Opavy. Nesmí být využívány k propagaci finančních produktů (např. nabídky půjček a úvěrů). 

- Po skončení doby pronájmu se plachty likvidují. Vrací se pouze na vyžádání předem. 

- Technické služby Opava s. r. o. neodpovídají za poškození reklamních plachet třetí osobou, nebo 

povětrnostními vlivy. 

 
 

místo rozměr Kč/den vč. DPH Kč/den bez DPH 

Jánská 230x90 47,19 39,00 
Praskova 190x85 25,41 21,00 

Kolofíkovo nábřeží 270x80 24,20 20,00 
Hozovo nábřeží 190x70 8,47 7,00 

Resslovo nábřeží 190x85 10,89 9,00 

Krnovská 180x80 22,99 19,00 
Instalace ks 353,32 292,00 

Fotodokumentace ks 36,30 30,00 
 

Ke každé zakázce bude účtován palivový příplatek ve výši 2% z celkové ceny. 
 

Objednání a rezervace služeb: 
 

Pronájem míst pro umístění reklamních bannerů je možno si rezervovat s časovým předstihem, 

platba dle dohody v hotovosti, nebo fakturou na základě předem zaslané objednávky. 

 
 

Kontakt a informace:       553 759 117 – Alena Vojtovičová, Roman Lipták, Jiří Dubový 

                                            udrzba@tsopava.cz  
 

 

                                       Jiří   D U B O V Ý 

                               vedoucí provozovny Správa a údržba majetku 


