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nosiče vonkajšej reklamy - dnes



2017 1. fáza

1. prioritné odstránenie tých nosičov vonkajšej reklamy, 
ktoré:
- sú vo vlastníctve mesta,
- sú potenciálne ilegálne,
- zamedzujú realizácii niektorého z quick wins 
(napríklad bránia vysadeniu stromu),
- tvoria fyzickú bariéru pri pohybe alebo spôsobujú 
nebezpečné situácie,
- výrazne znižujú možnosti využitia verejných prie-
stranstiev tým, že ich nevhodne delia.

2. zavedenie plošných pravidiel pre:
- vonkajšiu reklamu,
- označenie prevádzok,
- výstrče a panely,
- označenie prevádzok v dvoroch a pasážach,
- sezónne terasy,
- výklady a polepy,
- vlajky a kvetináče.

Ako základ pre vytvorenie pravidiel je možné pou-
žiť dokument Nová Obchodná: Sprievodca pravidlami 
umiestnenia reklamných a informačných zariadení 
na Obchodnej ulici a okolí, ktorý vydalo občianske zdru-
ženie Obchodná ulica a okolie.

Moderovanie diskusie s dotknutými účastníkmi a 
prípravu materiálu bude viesť správa námestia.



nosiče vonkajšej reklamy - 1. odporúčané pre prioritné odstránenie



nosiče vonkajšej reklamy - 2. odporúčané pre úpravu prostredníctvom plošných pravidiel
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nosiče informácií, pokynov a navigačné prvky - dnes



Nový jednotný informačný a navigačný systém zjed-
noduší orientáciu návštevníkom, poskytne informá-
cie, dovzdelá, pomôže vybudovať hrdosť obyvateľom

1. informačný systém k budovám
- kedy bola táto budova postavená?
- kto ju navrhol?
- aká inštitúcia v nej sídli? atď.

2. informačný systém k verejným priestorom
- ako vyzeralo Kamenné námestie predtým, ako tu po-
stavili Prior a Kyjev?
- čo sa na námestí SNP dialo 17. novembra 1989?
- na aké udalosti sa odkazuje pamätník SNP? atď.

3. navigačný systém pre peších návštevníkov, cyklis-
tov a vodičov
- kde sa nachádzam?
- ktorým smerom je historické centrum?
- ako sa dostanem na vlakovú stanicu? atď.
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