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§ 1 Преамбула
Зростаюче міжнародне значення і роль Веймару як міста з багатою історичною та культурою спадщиною,
з одного боку, та розпочаті економічного тенденції, з іншого боку, вимагають встановлення рамкових
умов, які би привели до урівноваження інтересів підприємців, які зацікавлені у рекламі свого бізнесу, з
інтересами суспільства у збереженні історичного обличчя міста та його привабливості для туристів. З
метою уникнення спотворень характерного обличчя міста Веймар (у межах та відносно ландшафту) при
задоволенні обґрунтованої потреби у рекламі ухвалюється цей статут. У ньому фіксуються межі для
застосування засобів індивідуального та специфічного оформлення кожного окремого рекламного
елемента. Для реклами у Веймарі діє принцип стриманості, принцип «інформування» стоїть вище
принципу «навіювання». У випадках конфліктів, пов'язаних з рекламою, питанню обличчя міста або
охорони пам'ятників у особливих зонах, що потребують захисту, приділяється особлива увага. До зон, що
особливо потребують захисту, належать в основному зони охорони пам'ятників міста, а також інші окремі
зони, що формують характерний вигляд міста.
Чутливість зазначеного урівноважування інтересів лежить в основі диференціювання сфери дії цього
статуту на зони сумісності (у подальшому «зони»). (Вичерпні дані містяться у додатку.)

Зона А
Вона охоплює райони міської забудови та будівельний ансамбль у межах старої частини міста (зони B), які
з точки зори історичного минулого, іміджу та естетичної цінності мають першочергове значення для
збереження ідентичності Веймару як сучасного міста та культурного символу.
Зокрема, сюди належать:
-

зона замків (резиденція);
Гердерплац (найстаріший центр міста);
Ринок (комунікаційний центр міста);
Фрауенплан (будинок Гете) і Шиллерштрасе (еспланада з будинком Шиллера); а також
Театерплац (Німецький національний театр, пам'ятник Гете і Шиллеру).

Площі зелених насаджень (парк і кладовище) у зоні охорони пам'ятників за вимогами до захисту
прирівнюються до зони А.

Веймайрське місцеве право
EL 13

Європейське видання від 2002-01-01

Веймайрське місцеве право

68.1
Сторінка 3
16.03.05

Статут про рекламу у редакції 2

Зона В
Вона охоплює в основному середньовічне місто з центром старого міста, вся територія якого перебуває під
захистом. Просторові структури збереглися з кінця 18 століття, що надає старому місту високої
меморіальної цінності. У якості доповнення на півдні додаються території до «Історичного кладовища» і
до «Входу до парку Лісцтхауза», та на заході до «Католицької церкви» для врахування потоку туристів і
реклами. Окрім цього до цієї зони віднесено центри населених пунктів Обервеймар, Ерінгсдорф і Тірфурт.
Зона С
Зону С було визначено для того, щоб також і у прилеглих до центру районах міста (в основному у
напрямку на північ до вокзалу), а також на головних вулицях в'їзду до міста у ході подальшого розвитку та
розширення комерційного користування забезпечити відповідність реклами вимогам.
До цієї зони входять:
-

Вокзальний квартал між вулицями Ернста Тельмана і Фрідріха Еберта;
Ерфуртерштрасе;
Кудрейштрассе.
§ 2 Сфера дії

1) Ці місцеві будівельні правила міста Веймар щодо допустимості та упорядкування зовнішніх
рекламних елементів, торговельних автоматів та маркіз діють на території старого міста і центральної
частини Веймара, у населених пунктах Ерінгсдорф, Тірфурт і Обервеймар у визначених межах та у
зелених зонах охорони пам'ятників, що вказані на планах 1-3 у додатках. Додатки є невід'ємною
частиною цього статуту. Посилаючись на план 1, зазначений у реченні 1 цього абзацу, на доданому
плані 4 у заштрихованому вигляді представлено територію, яка співпадає з районом «B-INST 09» у
плані забудови, на яку не поширюється дія цього статуту. План 4 є невід'ємною частиною цього
статуту.
2) У межах сфери дії загальних вимог (що одночасно є вимогами для зони С) існують особливі зони А і
B, для яких окрім загальних вимог діють відповідні додаткові вимоги згідно §§ 6 і 7 цього статуту, що
мають обмежуючу дію.
§ 3 Терміни
1) Елементами зовнішньої реклами (рекламними елементами) у цьому статуті називаються всі стаціонарні
пристрої, які служаться для анонсування або розхвалювання, як то бізнесу або професії, і видні із місць
загального користування. До них належать, зокрема, зображення, надписи, малюнки, світлова реклама,
стенди і об'ємна візуалізація, а також колони, дошки і поверхні, призначені для листівок афіш або
світлової реклами.
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2) Рекламними елементами згідно цього статуту не вважаються:
-

дощечки або подібні дрібноформатні вказівники на власників, засновників або митців на будинках,
лавках, фонтанах тощо;
таблички до 0,20м2, що вказують на ім'я, професію, час роботи і прийому на огорожах і стінах
будинків;
щити на будівельних майданчиках, що вказують на проекти, забудовників та учасників
проектування, а також на переїзд або відкриття нового підприємства.

3) Іншими рекламними елементами, що не потребують дозволу (ThürBO § 63 (1), номер 9 a - d) – проте у
сфері дії цього статуту також вимагають отримання дозволу – вважаються такі:
-

-

-

рекламні елементи розміром до 0,50 м2;
рекламні елементи для обмежених у часі заходів у місці надання послуг, зокрема, що стосуються
розпродажу товарів, проте лише на термін тривалості заходів, висотою до 10 м і площею лицевої
поверхні до 50 м2;
рекламні елементи, тимчасово розміщені на місці надання послуг, якщо вони не з'єднанні з
підлогою або будівельними конструкціями і не виступають за контури будівлі або межі забудови,
висотою до 10 м і площею лицевої поверхні до 50 м 2;
реклама обмежених у часі заходів політичного, церковного, культурного і спортивного характеру,
тимчасово розміщена на рухомих носіях реклами;
торговельні автомати, якщо вони розміщені у просторовому зв'язку з відкритою точкою торгівлі і
місце їх розташування знаходиться у межах площини будівлі.

4) До елементів особливого користування належать афіші і світлова реклама, що розміщуються на
дозволених колонах, дошках і поверхнях.
5) Виносні вказівники – це виступаючі рекламні елементи, лицева поверхня яких розміщена під прямим
кутом до фасаду будівлі.
6) Розміри площ, визначені у цьому статуті, стосуються прямокутної зони довкола рекламного елемента.
§ 4 Зобов'язання на отримання дозволу
1) Для спорудження, встановлення, розміщення і зміни елементів зовнішньої реклами, маркіз та
торговельних автоматів у сфері дії цього статут потрібно отримати дозвіл.
2) Згідно § 83 абз. 2 номер 1 ThürBO у сфері дії цього статуту отримувати дозвіл потрібно також на
рекламні елементи, які на які в інших випадках дозвіл не потрібен.
3) На елементи спеціального користуваннях згідно § 13 абз. 6 номер 1 ThürBO у зонах А і В, а також
поблизу будівельних пам'яток потрібно отримувати дозвіл у органу охорони пам'ятників.
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4) Положення цих офіційних будівельних правил не впливають на інші будівельно-правові акти, статути
міста, розпорядження і закони, якщо вони встановлюють вищі вимоги до елементів, що є предметом
цього статуту, або висувають додаткові обмеження щодо їх припустимості.

§ 5 Загальні вимоги (і зона C)
Загальні вимоги поширюються на всю сферу дії статуту. Одночасно вони є загальними вимогами до зони
С.
1)

Рекламні елементи, торговельні автомати та об'єкти, що мають аналогічний вплив на вигляд будівель,
за своїм розташуванням, розміром, матеріалом, формою, кольором і світловим ефектом повинні
відповідати будівельним характеристикам і масштабу відповідної будівлі, а також вулиці і площі, на
які вони впливають. Рекламні елементи слід виконувати таким чином, щоб вони виглядали на фасаді
не головними, а його інтегрованими компонентами.
Вони не допустимі, якщо вони
-

своїм змістом і ефектом негативно впливають на будівлі і будівельні елементи наукового,
мистецького, ремісничого або історичного значення;
закривають вигляд на визначні будівлі на вулицях або площах або своїм виглядом негативно на
них впливають;
негативно впливають на вигляд ландшафту,
перекривають або перетинають поверхні фронтонів, будівельне і архітектурне членування;

2)

рекламні елементи допустимі лише у місці надання послуги. Реклама фірми дозволяється лише у
тому разі, якщо вона виконує вказівну функцію (власник і вид діяльності підприємства) і не містить
реклами певних товарів або предметів.

3)

Не допускається заважаюче скупчення рекламних елементів. Рекламний елемент, що складається з
кількох частин, повинен мати єдине оформлення. На земельних ділянках заправних станцій у
напрямку заїзду дозволяється розміщувати лише один рекламний елемент торговельної марки. На
спеціальні послуги (мийка автомобілів, служба змащуванні тощо) разом дозволяється вказувати лише
одним рекламним елементом.

4)

Рекламні елементи дозволяється розміщувати лише у зоні першого поверху та на підвіконній стіні
2-го поверху. Слід дотримуватися дистанції не менше 10 см до горизонтальних членувань, об'ємних
виступів, карнизів і підвіконь, та не менше 25 см до сторін фасаду.

5)

Зону першого поверху та підвіконну стіну другого поверху не слід змінювати у зв'язку з розміщенням
реклами, зокрема, її не слід фарбувати або оздоблювати інакше, ніж решту будівлі.
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6)

Рекламні елементи не слід наносити на димарі, дерева, стовпи, лавки і смітники.

7)

Забороняється розміщувати рекламні елементи і торговельні автомати на суспільних будівлях
представницького або визначного містобудівного характеру. Виняток становлять вказівники на
служби і підприємства, які там знаходяться, та заходи, які там проводяться.

8)

Рекламні елементи не дозволяються
-

9)

у разі їх безсистемного розташування;
при надто великому розмірі тексту і зображень,
при застосуванні яскравих фарб, зокрема, сигнальних кольорів;
при нанесенні на дзеркальні поверхні;
у вигляді миготливого світла, рухомих рядків тексту, реклами з каскадним увімкненням, або
рухливих конструкцій.

При розміщенні на будівлі нового рекламного елемента потрібно враховувати форму, матеріал, колір
і масштаб уже наявних рекламних елементів на сусідніх будівлях.

10) Висота окремих літер, шрифту і символів не повинна перевищувати 35 см.
11) Рекламні елементи (окрім виносних вказівників) не повинні виступати від поверхні стіни більше ніж
на 15 см, перевищувати висоту 45 см і у закритому виконанні або у розгорнутому вигляді займати
більше третини ширини будівлі.
12) Виносні вказівники допускаються
a) в індивідуальному або філігранному мистецькому виконанні – з лицевою поверхнею до 1,2 2;
b) у вигляді щита або панелі – з лицевою поверхнею до 0,5 м2 і виступом не більше 85 см.
Нижній край виносних вказівників повинен бути на висоті 2,3 м від тротуару. Слід дотримуватися
мінімальної відстані 2,0 м до межі із сусідами, при цьому за погодженням із сусідами допускаються
винятки.
13) Світні рекламні елементи і джерела світла, які використовуються для освітлення рекламних елементів
слід розташовувати таким чином, щоб вони не осліплювали і не заважали у приміщеннях, де
перебувають люди. Задумане кольорове оформлення будівлі не повинне зазнати негативного впливу.
14) Допускаються надписи, що світяться. Світні панелі (прозорі) дозвляються лише
-

у вигляді виносних вказівників з непрозорою рамою (відп. 12b);
у вигляді закритого з усіх боків непрозорого рекламного елемента, якщо світло виступає лише у
вигляді окремих літер, тексту або символів (принцип вирізання ножицями), (відп. 11);
у межах вітрин максимум до однієї десятої площі вітрини.
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15) Не допускається використання вітрин не за призначенням у вигляді носіїв реклами для привернення
уваги або інших заходів. На вітринах і у них дозволяється розміщувати рекламні елементи, якщо їх
загальна площа не перевищує одну п'яту площі вітрини.
16) Торговельні автомати, оглядові стенди і шафи-вітрини дозволяється встановлювати на зовнішніх
стінах будівель лише у зв'язку із відкритою точкою продажу або на кіосках (зона С, В) так, щоб вони
не заважали. Не слід перевищувати висоту 1,0 м, ширину 0,6 м і глибину (перед фасадом) 0,2 м. Колір
автоматів повинен повинен пасувати до відповідної будівлі.
17) Якщо компоненти кріплення рекламних елементів і торговельних автоматів неможливо приховати,
вони не повинні привертати до себе увагу. Електротехнічні пристрої, підведення кабелю і монтажні
планки не повинні бути видні.
18) Рекламні елементи і автомати повинні бути в охайному стані. У разі невиконання цього зобов'язання
можливе пред'явлення вимоги на їх видалення.
19) Рекламні елементи, торговельні автомати, оглядові стенди, шафи-вітрини і дошки, що не
використовуються, підлягають видаленню. Поверхню стіни, до якої вони кріпилися, слід привести до
вихідного стану.

§ 6 Зона В
Особливі вимоги до зони В:
1) Рекламні елементи допустимі лише на зовнішніх стінах будівлі
-

у вигляді надписів окремими літерами, нанесеними фарбою або у вигляді об'ємних надписів із
дерева, металу, мінеральних матеріалів або графіто;
у вигляді виносних вказівників в індивідуальному, філігранному мистецькому виконанні згідно § 5
(12a).

2) На вітринах у якості реклами дозволяється наносити лише філігранні надписи або символи, які
займають не більше однієї десятої площі вітрини.
3) У якості підсвітки можна використовувати лише
-

підсвітку непримітними точковими світильниками або непримітними джерелами світла обмеженої
сили;
самосвітну частину не більше 50% виносного вказівника;
окремі літери із фоновою підсвіткою прихованим джерелом світла;
рекламу у вітринах.
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§ 7 Зона А
Особливі вимоги до зони А
1) Реклама фірми дозволяється у тому разі, якщо вона виконує вказівну функцію і не містить реклами
певних товарів або предметів.
2) Надписи повинні бути висотою не більше 30 см.
3) Торговельні автомати (у просторовому зв'язку з відкритою точкою торгівлі) допускається
встановлювати лише у межах площини будівлі.
4) Оглядові стенди дозволяються лише закладам громадського харчування для розміщення меню
розміром до 0,20 м2.
5) Рекламне освітлення дозволяється лише на вітринах і оглядових стендах (згідно § 5).

§ 8 Маркізи
1) Маркізи у сферах дії цього статуту дозволяється встановлювати на першому поверсі у вигляді
односкатних дахів. Їх дозволяється встановлювати лише над вітринами і входами до магазинів.
2) Окремо взята маркіза по довжині повинна розміщуватися паралельно будівлі і підходити під
оформлення першого поверху. Не слід перевищувати розмір 5 м.
3) Не дозволяється використовувати у маркізах штучні або блискучі матеріалі, яскраві і строкаті кольори.
4) Маркізи не повинні перетинати значні архітектурні деталі і і висота проходу під ними повинна
становити не менше 2,20 м, а також відповідати додатковим вимогам, що витікають із
транспортно-правових причин.
5) Старі маркізи слід зберегти.

§ 9 Будівельний проект
ThürBO § 64 абз2 вимагає: «Разом із заявою про видачу дозволу на будівництво слід подавати також усі
документи (проектну документацію), необхідні для оцінки будівельного проекту і обробки заявки на
видачу дозволу на будівництво».
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§ 10 Відхилення
Нижчий наглядовий орган в окремих випадках може згідно § 68 ThürBO дозволяти відхилення від норм
цього статуту за погодженням із містом Веймар.

§ 11 Існуючі рекламні елементи
У зв'язку із суттєвими змінами будівельних споруд у сфері дії цього статуту застосовується § 84 (2)
ThürBO. Існуючі рекламні елементи слід привести у відповідність до встановлених вимог.

§ 12

Термін дії дозволу

Дозвіл на рекламний елемент пов'язаний з подальшим існуванням відповідного суб'єкта, якому надається
цей дозвіл. В іншому разі діє термін максимум 5 років, після цього можна подавати заяву на його
продовження. В обґрунтованих випадках можливе обмеження терміну дії.

§ 13

Порядок дій у разі адміністративних порушень

Той хто навмисно або через халатність всупереч положенням цього статуту встановлює, розміщує або
змінює рекламний елемент, маркізу або торговельний автомат, вчиняє адміністративне правопорушення,
яке згідно § 81 ThürBO може каратися грошовим штрафом у розмірі до 5000 євро, а у разі халатності –
грошовим штрафом до 2500 євро. Предмети, яких стосується адміністративне правопорушення, можуть
бути конфісковані без відшкодування.

§ 14 Перехідні положення
На об'єкти, що потребують надання дозволу, які були встановленні до набуття чинності цим статутом
згідно попередніх статутів і законодавства, слід подати заяву на отримання дозволу після набуття чинності
цим статутом. Рішення про надання дозволу прийматиметься на основі представленого статуту.

§ 15 Набуття чинності
Цей статут зі змінами у 2-й редакції набирає чинності у день його офіційного оприлюднення.
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Додаток
до Статуту про допустимість та упорядкування зовнішньої реклами, торговельних автоматів і
маркіз у старій і центральній частині міста Веймар та у населених пунктах Ерінгсдорф, Тірфурт
і Обервеймар - Статут про рекламу -

Перелік зон
Зона A (на карті позначена позначена суцільною чорною лінію уздовж меж земельних ділянок по стороні
вулиці)

Такі вулиці у зоні старого міста:
Ackerwand
Am Palais
Beethovenplatz
Brauhausgasse, східна частина (№ 2 - 16)
Burgplatz
Kaufstraße № 1 і № 19 Eisfeld № 12
Frauenplan
Frauentorstraße
Grüner Markt
Herderplatz
Jakobsstraße № 12
Kegelplatz
Kollegiengasse
Markt
Marstallstraße
Neugasse
Platz der Demokratie
Puschkinstraße
Schillerstraße
Schloßplatz
Seifengasse
Theaterplatz

Веймарське місцеве право
EL 13

Європейське видання від 2002-01-01

Веймарське місцеве право

68.1
Сторінка 11
16.03.05

Статут про рекламу у редакції 2

Зелені зони і найближчі околиці, прирівняні до зони А, що перебувають під захистом як пам'ятники (на
карті обведено пунктирною лінією):
Історичне кладовище і головне кладовище
у межах і включно з вулицями, що безпосередньо межують
Am Poseckschen Garten
Berkaer Straße (від Ludwig-Feuerbach-Straße до Zum Wilden Graben)
Cranachstraße, східна частина (№ 1 - 12)
Humboldtstraße № 17 - № 33
Karl-Haußknecht-Straße
Theodor-Hagen-Weg (пішохідна дорога західніше від стіни довкола кладовища)
Парк на річці Ільм (Парк Гете)
у межах і включно з
Belvederer Allee (по всій довжині)
Steinbrückenweg
Hohle Gasse
Franz-Bunke-Weg
Dichterweg
Am Horn
Hans-Wahl-Straße
Kegelbrücke
Парк Бельведер
у межах і включно з
Possendorfer Chaussee
Taubacher Weg
Парк Тірфурта
у межах і включно з
Robert-Blum-Straße, півн. частина
Denstedter Straße
Weimarhallenpark
у межах та включно з
Asbachstraße
Döllstädtstraße півд. частина (№ 1 - 5 і південіше)
Schwanseestraße східна частина (№ 2 - 26, № 1 - 17)
Зона B (на карті обведена суцільною лінією):
Розширена зона старого міста
у межах та включно з вулицями
Karl-Liebknecht-Straße (до парку Weimarhallenpark включно з Weimarhalle)
Schwanseestraße № 2/4
Goetheplatz
Heinrich-Heine-Straße
Erfurter Straße, східна частина (№ 1 - 8)
Hoffmann-v.-Fallersleben-Straße
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August-Baudert-Platz (з прилеглими ділянками на Abraham-Lincoln-Straße 1 і 2, Paul-SchneiderStraße 2 4, Washingtonstraße 1 і 2)
Steubenstraße
Humboldtstraße, півн. частина (№ 1 - 15)
Am Poseckschen Garten
Geschwister-Scholl-Straße
Parkgrenze - Beethovenplatz - Ackerwand - Platz der Demokratie
Leibnizallee, західна частина до Musäusstraße
Musäusstraße
Jenaer Straße, західна частина з Altenburg (№ 2, 4, 1 - 25)
Tiefurter Allee, західна частина (№ 1 - 5)
Friedensbrücke
Friedensstraße
Центр Тірфурта
з вулицями
An der Kirche
Hauptstraße
Im Unterdorfe
Центр Обервеймара
з вулицями
Steinbrückenweg, східна частина
Ilmstraße, східна частина (№ 1 - 4)
Mittelstraße
Hohle Gasse, півд. частина (до № 12)
Martin-Luther-Straße, півд. частина (№ 1 - 5)
Plan
Klosterweg
Taubacher Straße, західна частина до An der Hart
Bahnhofstraße, півд. частина (№ 1 - 5, № 2 - 10)
Центр Ерінгсдорфа
з вулицями
Anger
Ziegelgraben № 1 a, № 2
Ziegelberg № 1 - 5 Hinter dem
Friedhof
Weimarische Straße, півд. частина від Pappelallee
Hinter der Kirche
Bäckergasse
Kippergasse
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Зона C (на карті як інша зона, обведена штрих-пунктирною лінією):
Bahnhofsvorstadt
у межах і включно з
Schopenhauerstraße
Friedrich-Ebert-Straße
Jenaer Straße, західна частина (до Friedensstraße)
Friedensstraße
Asbachstraße
Friedrich-Naumann-Straße
Ernst-Thälmann-Straße
Erfurter Straße
до Berkaer Bahnhof
з
Coudraystraße
Gerhart-Hauptmann-Straße
Schwanseestraße, східна частина

Статут про рекламу: Опубліковано в Allgemeinen Anzeiger № 30/93 від 28.07.1993, а зміни у редакції 1 – в
Rathauskurier, офіційному віснику міста Веймар, № 17/98 від 26.08.1998
Зміни:
Вид зміни
1 зміна
2 зміна
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•
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ЛЕГЕНДА

СФЕРА ДІЇ СТАТУТУ ІЗ
ЗАГАЛЬНИМИ
ВИМОГАМИ І ЗОНА С
ЗОНА В
ЗЕЛЕНІ ЗОНИ,
ЗАХИЩЕНІ ЯК
ПАМ'ЯТНИКИ

Земельні ділянки, яких торкаються лінії розмежування сфер
дії, повністю належать до відповідної сфери дії.
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ЛЕГЕНДА

СФЕРА ДІЇ СТАТУТУ ІЗ
ЗАГАЛЬНИМИ
ВИМОГАМИ І ЗОНА С
ЗОНА В
ЗЕЛЕНІ ЗОНИ,
ЗАХИЩЕНІ ЯК
ПАМ'ЯТНИКИ
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ЛЕГЕНДА

ЗОНА В
ЗОНА А
Земельні ділянки, яки х торкаються лі нії розмежування сф ер дії, повністю н алежать до
відпові дної сфери дії.

Веймарське місцеве право

68.1
Сторінка 17
16.03.05

Статут про рекламу у редакції 2

Зміна
зони дії статуту про рекламу
Виключення із сфери дії

Відомство міського планування міста Веймар

План 4 (2 редакція змін статуту від 16.03.2005)
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