TARTU LINNAVALITSUS
KORRALDUS
Tartu, Raekoda

25.02.2020 nr 182

Maa üürile andmine kirjaliku enampakkumise
korras reklaamikandjate paigaldamiseks

Võttes aluseks Tartu linnavara eeskirja § 11 lg 3, § 13 lg 1 ja lg 4, § 14 lg 1, 15 lg 2, § 18, Tartu
Linnavalitsus
o t s u s t a b:
1. Arhitektuuri ja ehituse osakonnal korraldada kirjalik enampakkumine linnale kuuluva maa
üürile andmiseks reklaamikandjate paigaldamiseks järgmiselt:
1.1. lisas 1 nimetatud asukohad (plokk 2) 600 eurot iga reklaamikandja kohta aastas,
enampakkumise tagatisraha 1800 eurot;
1.2. lisas 2 nimetatud asukohad (plokk 3) 1200 eurot iga reklaamikandja kohta aastas,
enampakkumise tagatisraha 3600 eurot.
2. Maa antakse üürile järgmistel tingimustel:
2.1. maa antakse üürile 7 aastaks alates 1. juunist 2020. a;
2.2. nõuded reklaamikandjatele on sätestatud lisades, lisaks peavad reklaamikandjad olema
kujunduslikult kõrgetasemelised, liikluskorralduslikult ja linnaehituslikult sobivad,
materjalikasutuselt kvaliteetsed ja tehniliselt teostatavad. Kasutatavad materjalid peavad olema
kaasaegsed ja vastupidavad, kergesti puhastatavad ja vandaalikindlad. Reklaamikandjad ei või
olla kombineeritud erinevate muude funktsioonidega (aja- ja temperatuurinäidik, istekoht,
prügikast, ajalehe- või muu müügiautomaat);
2.3. ühe ploki raames tuleb paigaldada ühte tüüpi reklaamikandjad;
2.4. üürnik on kohustatud tagama paigaldatud reklaamikandjate ja reklaamikandjatele
paigaldatava reklaami korrektse väljanägemise kogu avalikustamise aja jooksul ning
reklaamikandja ümbruse korrashoiu. Lõhutud, määrdunud või muul viisil rikutud või ebakorrektse
välimusega või lagunenud reklaamikandja tuleb viivitamatult, aga mitte hiljem kui 3 tööpäeva
jooksul, korrastada või eemaldada;
2.5. üürnik on kohustatud koostama paigaldatava reklaamikandja kohta ehitusprojekti ja esitama
ehitusteatise ning kasutusteatise või taotlema reklaamikandja paigaldamiseks ehitusloa ja
kasutamiseks esitama kasutusteatise sõltuvalt reklaamikandja suurusest;
2.6. üürnik on kohustatud tasuma paigaldatavatel reklaamikandjatel avalikustatud reklaami eest
reklaamimaksu vastavalt kehtivatele õigusaktidele ning maksma reklaamikandjate elektritarbimise
eest;
2.7. üürnik on kohustatud võimaldama teostada teehoiu- ja kaevetöid ning vajadusel kõrvaldama
nimetatud tööde teostamise ajaks reklaamikandja, kui reklaamikandja asub teemaal või tee
kaitsevööndis;
2.8. reklaami puudumisel tagama reklaamikandja täitmise Tartu Linnavalitsuse poolt ette antud
kujundusega;
2.9. tasuma üüri kaks korda aastas poole aasta eest ette linna esitatud arve alusel.

3. Tunnistada kehtetuks Tartu Linnavalitsuse 1. oktoobri 2019. a korralduse nr 1022 "Maa üürile
andmine kirjaliku enampakkumise korras reklaamikandjate paigaldamiseks" punktid 1.2 ja 1.3.
4. Korraldus jõustub 26. veebruaril 2020. a.
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