
 
 

 
PRAVIDLA   

 
záboru veřejného prostranství pro zřízení místa za účelem prodeje                      

a poskytování služeb 
_____________________________________________________________ 

 
 
 
Tato pravidla upravují podmínky pro povolování záboru veřejného prostranství pro zřízení místa za 
účelem prodeje a poskytování služeb na pozemcích ve vlastnictví města Český Krumlov 
 

čl. 1 
Vymezení  pojmů  

 
Místem pro prodej a poskytování služeb se pro účely těchto pravidel rozumí tržiště (tržnice), prodejní 
místo, tržní místo, předsunuté prodejní místo a předzahrádka, které nebyly pro tyto účely 
zkolaudovány - dále jen místo.  
 
Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další 
prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na 
vlastnictví k tomuto prostoru. 
 

čl. 2  
 

Povolování prodeje a poskytování služeb 
 

A. Místa již schválená pro zřízení za účelem prodeje a poskytování služeb 
provozovaná v předchozím roce a uvedená v příloze k  tržnímu řádu                   
k 31. 12. 2009    
 
- žádosti o povolení záboru veřejného prostranství pro zřízení místa za účelem prodeje                  
a poskytování služeb pro příslušný kalendářní rok se podávají  k odsouhlasení a ke schválení 
nejpozději do 31.3. kalendářního roku.   
 

• Žádosti se podávají na Odboru dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu Český 
Krumlov, který posoudí předmět žádosti se schváleným místem uvedeným v příloze tržního 
řádu, posoudí žádost z hlediska dopravy v konkrétním místě  a posoudí  soulad se závazným 
stanoviskem  oddělení památkové péče Odboru územního plánování a památkové péče 
Městského úřadu Český Krumlov, pokud  povinnost vyžádat si toto stanovisko vyplývá ze 
zákona o státní památkové péči. 

 
• V případě umístění místa na pozemní komunikaci a chodníku bude ve správním řízení vydáno 

rozhodnutí po úhradě správního poplatku dle doby platnosti zvláštního užívání ve výši  
      -  do 6 měsíců …….           500,- Kč  
      -  delší než 6 měsíců …… 1 000,-Kč. 

 
Zároveň bude vyměřen místní poplatek podle vyhlášky města  č.15/2003, o místních poplatcích,                 
v platném znění.  



 
Při umístění místa mimo pozemní komunikace bude vyměřen pouze místní poplatek za užívání 
veřejného prostranství na pozemcích ve vlastnictví města. 
 

 
 
B. Nové místo pro prodej a poskytování služeb od 1. 1. 2010   
 

• Žádosti o povolení záboru veřejného prostranství pro zřízení nového místa za účelem prodeje        
a poskytování služeb se podávají  na Odboru dopravy a silničního hospodářství Městského 
úřadu Český Krumlov.   

• V žádosti o povolení záboru veřejného prostranství pro zřízení místa za účelem prodeje                     
a poskytování služeb žadatel uvede důvod žádosti, druh  poskytování služeb nebo sortiment 
prodávaného zboží, představu o potřebném rozměru místa, situační nákres a umístění místa na 
pozemku, dobu předpokládaného umístění, popř. další informace k posouzení žádosti.  

• K žádosti musí být doloženo závazné stanovisko oddělení památkové péče Odboru územního 
plánování a památkové péče Městského úřadu Český Krumlov /pokud  tato povinnost vyplývá 
ze  zákona o státní památkové péči/ a souhlas vlastníka nemovitosti, před kterou má být místo 
zřízeno /pokud není vlastníkem sám žadatel/.   

• Pokud není  k žádosti doloženo vyjádření oddělení památkové péče Odboru územního 
plánování   a památkové péče Městského úřadu Český Krumlov, žádá  o vyjádření vlastník 
nemovitosti – pozemku. Za město je zmocněn podat žádost Odbor dopravy a silničního 
hospodářství Městského úřadu Český Krumlov.  Zároveň si odbor vyžádá stanovisko Policie 
ČR k záměru, a to pro potřebu správního řízení - zvláštní užívání pozemní komunikace z 
důvodů umístění místa (pouze pro umístění na komunikaci a chodníku).    

• Po doložení uvedených dokladů předkládá Odbor dopravy a silničního hospodářství 
Městského úřadu Český Krumlov materiál do rady města k odsouhlasení a ke schválení 
záměru žadatele o místo. 

 
V případě schválení pak Právní oddělení Městského úřadu Český Krumlov zpracuje návrh na změnu 
tržního řádu z důvodu doplnění  přílohy k tržnímu řádu - seznam tržních míst. Změna tržního řádu 
musí být vyvěšena na úřední desce 15 dnů a teprve poté může Odbor dopravy a silničního 
hospodářství Městského úřadu Český Krumlov povolit  místo (vydat rozhodnutí  a vystavit platební 
výměr). 
 
Lhůta pro zřízení místa za účelem prodeje a poskytování služeb je odvislá od doby získání potřebných 
vyjádření k projednání ve správním řízení a v radě města.  
 
 

 
 
 
 
Účinnost pravidel od 2. února 2010.   


