MĚSTO BEROUN
__________________________________________________
Program antigraffiti
(dále jen „program“)

Město Beroun (dále jen „město“) trápí velký výskyt nelegální graffiti tvorby (dále jen „graffiti
tvorba“) na území města na majetku, který je ve vlastnictví města, ale také jiných subjektů,
včetně majetku soukromého.
Město se proto rozhodlo bojovat proti graffiti tvorbě kromě jiných opatření i tím, že ji nechá
hromadně odstraňovat na své náklady. V průběhu roku 2017 započalo s odstraňováním
graffiti tvorby na objektech v majetku města. To však samo o sobě tento nešvar neřeší. Je
třeba současně graffiti tvorbu odstraňovat i z objektů ostatních vlastníků, a to co nejdříve od
jejího vzniku. V některých případech, kdy se na stejných místech graffiti tvorba objevuje
opakovaně, soukromí vlastníci ztrácejí motivaci k jejímu odstranění. Hromadné odstraňování
graffiti tvorby je současně impulzem pro všechny osoby, aby neignorovaly poškozování
prostředí, ve kterém žijí.
V zájmu zlepšení kvality prostředí město vydalo v roce 2017 také nařízení č. 8/2017, kterým
se reguluje reklama šířená na veřejně přístupných místech mimo provozovnu. Nařízení bylo
vydáno v návaznosti na Program regenerace městské památkové zóny Beroun na období
2016 – 2019, který schválilo zastupitelstvo města dne 19. 12. 2016. Cílem nařízení je
regulace šíření takového typu reklamy, který nepodléhá posouzení podle stavebního zákona.
I. Cíl programu:
Cílem tohoto programu je:
1. ochrana fasád domů i dalších ploch na území města před opakujícím se poškozováním
majetku ve vlastnictví města, ale i ve vlastnictví třetích osob, a zachování tak příjemného
vzhledu celého města,
2. potlačování a náprava vandalismu ve formě poškozování majetku graffiti tvorbou
ze strany třetích osob bez souhlasu vlastníka,
3. preventivní působení na obyvatele města, aby nebyli lhostejní ke svému okolí, ale i na
samotné sprejery, aby ke svým výtvorům využívali k tomu určené legální plochy
a nepoškozovali cizí majetek bez souhlasu jeho vlastníka.
II.

Gestor programu a jeho financování:

1.

Gestorem programu je město. Jeho konkrétní realizaci budou zajišťovat příslušné
odbory Městského úřadu Beroun a Městská policie Beroun.

2.

Program je financován z rozpočtu města.

III. Opatření proti graffiti tvorbě:
1.

Snížení tolerance veřejnosti ke graffiti tvorbě
Rada města již v roce 2016 vyzvala občany, aby případy vandalismu včetně tvorby
graffiti neprodleně hlásili Městské policii Beroun nebo na Policii ČR. V případě, že
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informace oznamovatele povede až k potrestání pachatele, je město připraveno
oznamovateli poděkovat formou vyplacení finanční odměny ve výši 15 000 Kč.
2.

Odstraňování graffiti tvorby na objektech ve vlastnictví města
Město započalo v roce 2017 odstraňovat graffiti tvorbu na objektech ve svém vlastnictví
na základě uzavřených smluv o dílo. Odstraňování bude probíhat i nadále.

3.

Odstraňování graffiti tvorby na objektech ve vlastnictví třetích osob
Od roku 2018 bude odstraňování graffiti tvorby rozšířeno i na objekty ve vlastnictví
třetích osob, zejména neziskových organizací a fyzických osob. Odstraňování bude
prováděno na objektech, jejichž vlastníci se přihlásí do programu a uzavřou příslušnou
smlouvu s městem. V první etapě se bude jednat o objekty v městské památkové zóně,
poté
se bude pokračovat v ostatních částech města.

4.

Zajištění legální plochy pro graffiti tvorbu
Vytvořením legální plochy bude nabídnuta alternativa sprejerům, kteří se nechtějí
dopouštět trestné činnosti. Jako legální plochy připadají v úvahu plechové oplocení
objektu kovošrotu u skateparku a betonové pilíře dálničního mostu v majetku ŘSD
v blízkosti vlakového nádraží.

5.

Výzva právnickým osobám – obchodním společnostem
Město vyzve právnické osoby – obchodní společnosti, jejichž majetek je poškozen graffiti
tvorbou, aby si ji nechaly odstranit na vlastní náklady.

6.

Průběžné monitorování ploch poškozených graffiti tvorbou
Poškozené plochy bude nadále monitorovat Městská policie Beroun a asistenti prevence
kriminality.

7.

Preventivní činnost a komunikace s veřejností
Preventivní činnost proti graffiti tvorbě bude prováděna i v součinnosti s vytipovanými
sprejery, kteří jsou ochotni spolupracovat s městem při údržbě a malování na legální
plochy.
Veřejnost bude informována o realizaci tohoto programu obvyklými způsoby (zejména
Radniční list, webové stránky města, tiskové konference).

IV. Podmínky pro odstraňování graffiti tvorby na objektech ve vlastnictví třetích osob:
1.

V roce 2018 budou do programu zahrnuty nemovité věci – stavby (dále jen „objekt“)
na území města poškozené graffiti tvorbou, nacházející se v městské památkové zóně
(viz příloha č. 1), které jsou ve vlastnictví fyzických a právnických osob (vyjma
obchodních společností) a jejichž vlastníci (příp. společenství vlastníků nebo družstvo u
bytových domů) se do programu přihlásí a splní podmínky programu.

2.

Od roku 2019 budou do programu zahrnuty za stejných podmínek jako v odst. 1. rovněž
objekty na území města nacházející se i mimo městskou památkovou zónu.

3.

Program zahrnuje čištění nejen fasád, ale také dveří, oken atp. maximálně do výšky
dvou metrů. Program se týká pouze částí objektů, na nichž je graffiti tvorba viditelná
z veřejně přístupných míst. Části objektů, které nejsou viditelné z ulice (interiéry staveb,
vnitrobloky atp.) do programu nespadají. Program zahrnuje prvotní odstranění graffiti
tvorby
i následné odstraňování nově vzniklé graffiti tvorby.

4.

Konkrétní způsob odstraňování bude vždy záležet na typu graffiti tvorby a především
na typu a technickém stavu dotčené části objektu. Odstraněním graffiti tvorby je myšlen
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základní odborný postup, spočívající v aplikaci odstraňovače a následném omytí
poškozené části objektu tlakovou vodou. Nezahrnuje opravy objektu nad rámec uvedený
v předchozí větě ani aplikaci antigraffiti nátěrů.
5.

Rozhodnutí v otázce výběru odborné specializované firmy, která bude provádět
odstraňování graffiti tvorby (dále jen „odborná firma“), je plně v kompetenci města.

6.

Při odstraňování graffiti tvorby na objektech v městské památkové zóně a objektech
zapsaných v Ústředním seznamu kulturních památek je třeba postupovat v součinnosti
a pod dozorem Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště
středních Čech v Praze a Městského úřadu Beroun, odboru územního plánování
a regionálního rozvoje, jako orgánu památkové péče.

7.

Odstraňování graffiti tvorby je možné provádět pouze za příznivých klimatických
podmínek. Z tohoto důvodu bude odstraňování od října do dubna následujícího roku
probíhat pouze v omezeném rozsahu, pokud to klimatické podmínky dovolí.

V. Podmínky účasti třetích osob v programu:
1.

Pro zařazení do programu je třeba, aby zájemce - vlastník objektu (příp. společenství
vlastníků nebo družstvo u bytových domů), na který se program vztahuje (dále jen
„zájemce“), vyplnil přihlášku k účasti v programu (viz příloha č. 2) dostupnou
na webových stránkách města www.mesto-beroun.cz a v podatelně Městského úřadu
Beroun (Husovo nám. 68, Beroun-Centrum) a poslal ji na adresu Městského úřadu
Beroun nebo podal na podatelnu Městského úřadu Beroun.

2.

V případě, že zájemce splní podmínky programu, bude mezi ním jako účastníkem
programu a městem jako gestorem programu uzavřena Smlouva o účasti v Programu
antigraffiti, jejíž vzor je uveden v příloze č. 3 (dále jen „smlouva“). V této smlouvě dá
zájemce souhlas k tomu, aby městem vybraná odborná firma odstraňovala graffiti tvorbu
na jeho objektu za podmínek dohodnutých ve smlouvě.

3.

Účastník programu je povinen vynakládat přiměřené úsilí k ochraně svého objektu
před jejím poškozením graffiti tvorbou. V případě poškození objektu bez prodlení učiní
všechny právní kroky, které směřují k vymáhání náhrady škody vůči osobě, která
způsobila takovéto poškození objektu. Případnou náhradu škody účastník převede
městu, přičemž takto získaná částka bude v plné výši příjmem rozpočtu města.

4.

Povinností účastníka programu je bez zbytečného odkladu oznámit na Městský úřad
Beroun (na k tomu určené telefonní číslo nebo e-mailovou adresu) poškození jeho
objektu graffiti tvorbou. Odbor majetku a investic prověří, zda se poškození nachází
na objektu zapojeném do programu, a po konzultaci s účastníkem programu zajistí
odstranění graffiti tvorby.

5.

Na zařazení do programu nebo na následné odstranění graffiti tvorby není právní nárok.
Město si vyhrazuje právo neprovádět odstraňování graffiti tvorby na objektu, který je
do programu zařazen, v případě, že jeho technický stav odstranění graffiti tvorby
neumožňuje nebo by hrozilo jeho poškození. Ze stejného důvodu má právo odmítnout
odstranění i vybraná odborná firma. Dojde-li ke zlepšení technického stavu objektu,
bude odstraňování graffiti tvorby obnoveno.

6.

Účastníci programu budou městem vedeni v průběžně aktualizovaném seznamu
účastníků programu.
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VI. Zahájení, pozastavení a ukončení realizace programu:
1.

Tento program schválilo Zastupitelstvo města Beroun svým usnesením č. 29/2018 dne
11. 4. 2018.

2.

Realizace programu bude
zastupitelstvem města.

3.

Město může realizaci programu kdykoliv v jakémkoliv rozsahu a na jakoukoliv dobu i bez
udání důvodu pozastavit, popřípadě celý program zrušit. Účastníkovi programu tím
nevzniká žádný nárok na náhradu škody (finanční či jiné) nebo náhradu nákladů
na odstranění graffiti tvorby jiným způsobem než v rámci programu.
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následujícím
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po
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Přílohy:
1. Vymezení městské památkové zóny
2. Přihláška k účasti do programu
3. Vzor smlouvy o účasti v programu

Mgr. Ivan Kůs, v.r.
starosta města

4

schválení

