
 
Náměstí T. G. Masaryka 8, 750 02 Přerov 

 
CENÍK 

 

výlep plakátů, reklamní plochy Horizont  
a reklamní plochy ve stojanech "A"  

 

Platný od:  1. 12. 2022 

 

Kulturní a informační služby města Přerova zajišťují  

výlep plakátů na klasických výlepových plochách,  

umístění reklamy na vývěsních panelech Horizont  

a realizaci reklamy na panelech typu „A“. 

 

 

Příjem plakátů na adrese: 
 

Městské informační centrum 
Náměstí T. G. Masaryka 7, 750 02 Přerov 

tel. 581 587 777 
email: mic@kis-prerov.cz 

 

Provozní doba:  Po – Páxxx8:00 – 17:00 hod. 

 Soxxxxxxxx8:00 – 12:00 hod. (1.4. - 31.10.) 

 

 

Přijímáme platbu v hotovosti, platební kartou nebo na fakturu. 

Při platbě fakturou, je nutné dodat objednávku. 
Doporučujeme včasnou rezervaci ploch! 



Výlepové plochy - 40ks 
Ceny jsou uvedeny včetně DPH 

 

Formát Cena Kč za 1ks Doba výlepu 

A4  (210 x 297 mm) 35,00 1 - 7 dnů 

A3  (297 x 420 mm) 35,00 1 - 7 dnů 

A2  (420 x 594 mm) 40,00 1 - 7 dnů 

A1  (594 x 841 mm) 
Tento formát jen po předchozí dohodě! 

55,00 1 - 7 dnů 

Přelep plakátů (datum akce, 

změny v textu .. 30,00  
Mimořádný výlep - příplatek 

(mimo výlepový den) 100%  
Výměna plakátu - další akce jako nový výlep  
Nafocení výlepu 1.000,00  

 

Výlep se provádí každé úterý. 

Formát A1 jen po předchozí dohodě! 
Plakáty je nutné dodat nejpozději v pondělí do 17 hod! 

Rezervace plakátů jen do 14 hod. Po tomto čase rezervace 

propadají, plakáty nemusí být přijaty a následně vylepeny.  
 

Plakáty určené k výlepu se stávají majetkem KISmP a nevracejí se.  

KISmP si vyhrazuje právo umístit plakáty na volných plochách, 

které budou volné v době platnosti objednávky.  

KISmP neodpovídají za přelepení, poškození  

nebo stržení plakátu třetí osobou.  

Jestliže vychází standardní výlepový den, kdy je státem uznaný 

svátek, automaticky se posouvá termín standardního výlepu 

na další pracovní den. 
 

U všech plakátů pozor na popisek na okraji (uvedena tiskárna, 

grafické studio, design apod.) umístěnou na okrajích,  

tato může být z provozních důvodů překryta.  

Doporučujeme tyto nápisy umístit dále jak 10 mm od okraje! 



Vývěsní panely Horizont 
 

Jsou umístěny na sloupech veřejného osvětlení  

v počtu cca 140ks v centru města.  

Umístění probíhá v pondělí (80ks) a ve středu (60ks). 

 

Panely Horizont jsou celokovové konstrukce formátu A1 na výšku!  

Viditelná plocha je 59 x 83 cm a vývěsní propagační materiál  

je překryt ochrannou fólií. 

Kapacita horizontů je omezena! 
 
 

Nebude-li mít propagační materiál předepsané rozměry, 
 nebude vyvěšen! 

 

Minimální doba vývěsu plakátů je 7 dnů. 
 

Ceny jsou uvedeny včetně DPH 

 

 Cena Kč za 1ks Min.doba vyvěšení 
Cena za 1 ks / 1 týden 120,00 7 dnů 
Cena za 1 ks / 2 týdny 110,00 7 dnů 
Cena za 40 a více ks / 1 týden 110,00 7 dnů 
Cena za 40 a více ks / 2 týdny 100,00 7 dnů 
Nafocení vyvěšené akce 1.000,00  

 

Příjem objednávek na adrese: 
 

Městské informační centrum 
Náměstí T. G. Masaryka 7, 750 02 Přerov 

tel. 602 540 029 
email: reklama@kis-prerov.cz 



Reklamní panely typu „A“ 
 

 

 

 

 

 

Rozmístění panelů ve městě se provádí vždy po dohodě 
Formát plakátu A1 na výšku! 

Pozor – objednávku je nutné vyřídit min 1. měsíc předem 
z důvodu vyřízení povolení pro rozmístění stojanů! 

Ceny jsou uvedeny včetně DPH 

 

  Cena Kč 

1ks/den  45,00 
Správní poplatek za vyřízení 

podle sazebníku MmPr 1-10 dnů + 100,00 jednorázově 

 na dobu 6 měsíců + 500,00 jednorázově 
 na delší dobu + 1000,00 jednorázově 
Výměna plakátu ve stojanu 1 ks  50,00 
Nafocení rozmístěné objednávky  1.000,00 

 

U všech plakátů A1 pozor na popisek na okraji 

(uvedena tiskárna, grafické studio, design apod.)  

umístěnou na okrajích,  

tato může být z provozních důvodů překryta.  

Doporučujeme tyto nápisy umístit dále jak 10 mm od okraje! 
 

Příjem objednávek na adrese: 
 

Městské informační centrum 
Náměstí T. G. Masaryka 7, 750 02 Přerov 

tel. 602 540 029 
email: reklama@kis-prerov.cz 


