
1 

Rada Statutárního města Prostějova po dohodě s Magistrátem města Prostějova (dále jen „Magist-

rát“), Odborem územního plánování a památkové péče, a na základě jeho odborných podkladů vydá-

vá dle ustanovení § 102, odst. 3, zákona č. 128/2000 Sb., O obcích (Obecní zřízení), ve znění pozděj-

ších předpisů, tyto 

ZÁSADY I NST ALACE  LETN Í HO A Z I MNÍHO SEZÓ NN ÍH O MOBIL I ÁŘE  

URČE NÉHO K  PŘÍLEŽITO ST NÉ VE NKOV NÍ  KO NZUM ACI  A KOUŘE NÍ  

(ZAŘ ÍZE NÍ  RE ST AUR AČ NÍ C H PŘEDZ AHR ÁDE K A K U Ř ÁCKÝCH MÍ ST )  

NA Ú ZEMÍ  MĚ ST SKÉ  P AM ÁTKOVÉ ZÓ NY PROSTĚ JOV  (DÁLE  JEN „ZÁSADY“ )  

A.  LET NÍ  PŘE DZ AHR ÁD KA  

1. Letní podoba předzahrádky může být provozována od 1. dubna do 31. října a veškeré její zařízení 
musí být demontováno právě k datu 31. října. Provozovatel je přitom povinen provádět každo-
denní běžný úklid chodníku v rozsahu povoleného záboru veřejného prostranství. 

2. Letní předzahrádka bude umístěna před fasádou domu, ke kterému náleží, a bude navazovat na 
provozovnu v parteru, ze které bude obsluhována. Případné vymezení prostoru předzahrádky vů-
či ostatní pochozí ploše veřejného prostranství – pokud to prostorová situace na místě vyžaduje – 
bude provedeno v souladu s ust. vyhlášky č. 398/2009 Sb., O obecných technických požadavcích 
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, Příloha 1, body 1.2.1 a 1.2.10, a to z lehké kovové 
pravoúhlé konstrukce bez ozdob a bez jakékoli výplně v barvě RAL 9011 „grafitová (též tzv. ko-
vářská) čerň“ v povrchové úpravě „mat“ (k tomu podrobněji v příloze I. VYSVĚTLIVKY A UPŘESNĚNÍ 
těchto Zásad). 

3. Šířka letní předzahrádky se omezí podle šířky domu, k němuž náleží; uspořádání předzahrádky 
zároveň musí umožnit průchod do všech vstupů do domu a do provozoven v něm umístěných 
(šířkové rozšíření zahrádky nad tuto mez je možné jen se souhlasem vlastníka sousední nemovi-
tosti). 

4. Zastínění letní předzahrádky bude zajištěno buď slunečníky v jedné řadě (maximální rozpětí 
4 metry – rozumí se průměr kruhu nebo délka strany čtverce) nebo nanejvýš dvojicí markýz kot-
vených do fasády domu (maximální výsuv 4 metry – bez další pomocné opory na vnějším okraji). 
Volán nebo okraj slunečníku nebo markýzy může být potištěn názvem (logem) provozovny, ke 
které předzahrádka náleží. Nápis musí být proveden stejným fontem (typem písma) jako je tomu 
u označení provozovny samotné na vstupu nebo na fasádě domu. Maximální výška písma (výška 
loga) se v tomto případě stanoví na 12 cm. 

Letní předzahrádku nelze stínit pevnou konstrukcí, jako je například pevná pergola (tzv. samonos-

ná markýza), samostatná sedlová či pultová střecha. Boční a čelní stěny předzahrádky nelze za-

krývat žádným neprůhledným ani průhledným materiálem. 

V případě instalace markýzy (markýz) na fasádu je požadováno schválení v podobě rozhodnutí 

správního orgánu státní památkové péče, vydaného v samostatném správním řízení. 

5. Letní předzahrádka nebude obsahovat bar, výčep, gril, televizní přijímač nebo soustavu datapro-
jektoru s projekčním plátnem, ani mrazicí nebo chladicí zařízení nebo vitriny a nebude obsahovat 
mobilní topná tělesa (zářiče), to vše ani v mobilní nebo přenosné podobě. 

Letní předzahrádka nebude obsahovat pódium, koberec ani podlahové dílce jiného druhu (stoly 

a židle i slunečníky budou stát přímo na stávajícím povrchu, „krytu“ chodníku). 

Pódium („podestu“) lze použít výhradně v místech, kde je sklon komunikace větší než 6 %, dále 

v místech, kde podesta slouží k vyrovnání plochy chodníku a vozovky, nebo tam, kde je kryt 

chodníku natolik narušený a nerovný, že by mohl ohrozit bezpečnost zákazníků nebo personálu. 
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V takových případech je nezbytné použít co nejnižší možnou podestu, která bude schopná tech-

nicky vyřešit terénní nerovnosti. Pokud podesta slouží k vyrovnání sklonu komunikace, je třeba, 

aby začínala přímo v úrovni komunikace a její maximální výška byla +0,4 m. Boční strany podesty 

je třeba vyplnit obdobným materiálem, jako je její podlaha. Schody či bezbariérový vstup (rampa) 

na předzahrádku musí být součástí jejího půdorysu a nemohou zasahovat mimo něj. Podesty nel-

ze kotvit k dlažbě či jinému povrchu veřejného prostoru nebo k fasádám budov. 

Letní předzahrádka nebude vytvářet fyzické ani pohledové bariéry nebo konkurenční dominanty 

v podobě plošného (plného) ohrazení, bočních zástěn (včetně průhledných) nebo v podobě sou-

vislých řad tzv. mobilní zeleně v jakýchkoli nádobách stojících na zemi po jejím obvodu. Jmenovi-

tě je vyloučeno zejména užití těžkých (nepřenosných), například betonových kontejnerů, kontej-

nerů nebo květníků osazených dřevinami. 

Vybavení předzahrádky je možno doplnit o květinovou výzdobu (výsadbu letniček) umístěnou 

v přenosných keramických, kovových nebo dřevěných květináčích či truhlících, nebo jinou sezón-

ní zeleň. Veškerá květinová výzdoba nebo sezónní zeleň přitom musí být umístěna uvnitř vymeze-

ného záboru a její celková výška včetně vegetace nesmí přesáhnout 120 cm. 

Vybavení letní předzahrádky je dále možno doplnit o mlžnou bránu či přiměřený počet zvlhčují-

cích ventilátorů. 

Letní předzahrádka nebude obsahovat samostatné ani integrované reklamní prvky (vlaječky, pou-

tače, loga a reklamy výrobců nebo dodavatelů zboží), a to ani jako součást mobiliáře; zejména 

stínící textilie nesmějí obsahovat reklamní prvky (loga, názvy a reklamy výrobců nebo dodavatelů 

zboží) s výjimkou názvu nebo loga podniku na volánu, jak bylo výše uvedeno (bod 4). 

6. Materiál, barevnost a designové řešení letní zahrádky budou omezeny tak, že nábytek bude zho-
toven z tradičního, plnohodnotného – „klasického“ – materiálu; to znamená, že je vyloučeno po-
užití plastů v jakékoli podobě a připouští se neomezené užití dřeva, přírodního ratanu, kovu, skla 
a lněného plátna; pro textilie užité na předzahrádce se rovněž obecně připouští použití syntetic-
kých materiálů ve směsi nebo samostatně. 

Barevnost nábytku a konstrukcí stínící techniky bude v zásadě respektovat přirozenost materiálu. 

Případný potisk nebo barevný vzor stínících textilií musí být proveden nanejvýš ve dvou odstínech 

jedné světlé barvy (tj. barevnost také zvaná jako „tón v tónu“) nebo v příčných pruzích bílé a jiné 

světlé (takzvaně „lomené“) barvy libovolného odstínu. 

B.  Z I M NÍ  PŘE DZ AHR ÁD KA  

7. Zimní podoba předzahrádky může být provozována od 1. listopadu do 31. března a veškeré její 
zařízení musí být z veřejného prostranství odklizeno a uschováno každý den současně s koncem 
provozní doby. Provozovatel je přitom povinen provádět každodenní zimní údržbu, zvláště úklid 
sněhu, a běžný úklid chodníku v rozsahu povoleného záboru veřejného prostranství. 

8. Zimní předzahrádka bude umístěna před fasádou domu, ke kterému náleží, a bude navazovat na 
provozovnu v parteru, ze které bude obsluhována. Případné vymezení prostoru předzahrádky vů-
či ostatní pochozí ploše veřejného prostranství – pokud to prostorová situace na místě vyžaduje – 
bude provedeno v souladu s ust. vyhlášky č. 398/2009 Sb., O obecných technických požadavcích 
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, Příloha 1, body 1.2.1 a 1.2.10, a to z lehké kovové 
pravoúhlé konstrukce bez ozdob a bez jakékoli výplně v barvě RAL 9011 „grafitová (též tzv. ko-
vářská) čerň“ v povrchové úpravě „mat“ (k tomu podrobněji v příloze I. VYSVĚTLIVKY A UPŘESNĚNÍ 
těchto Zásad). 
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9. Šířka zimní předzahrádky se omezí podle skutečného rozsahu provozovny, ke které náleží; záro-
veň musí umožnit průchod do všech vstupů do domu a do jiných provozoven v něm umístěných 
(šířkové rozšíření zahrádky nad tuto mez není možné). 

10. Vybavení zimní předzahrádky mobiliářem bude druhově a početně omezeno na nejmenší ne-
zbytnou míru, optimálně například na 4 stoly k sezení nebo 4 vysoké stolky (loketní pulty), určené 
ke konzumaci vstoje. 

Zimní předzahrádka nebude obsahovat bar, výčep, gril, televizní přijímač nebo soustavu datapro-

jektoru s projekčním plátnem, ani mrazicí nebo chladicí zařízení nebo vitriny a zejména nebude 

obsahovat slunečníky nebo deštníky. Může však obsahovat mobilní topná tělesa (elektrické nebo 

plynové zářiče), a to nanejvýš 2 samostatně stojící (stojanové), nebo 4 integrované do nábytku 

(například v nohách nebo soklech stolů). Dále může zimní předzahrádka obsahovat například de-

ky a čalounění nábytku. 

Zimní předzahrádka nebude obsahovat pódium, koberec ani podlahové dílce jiného druhu (sto-

ly, židle a topná tělesa budou stát přímo na stávajícím povrchu, „krytu“ chodníku). 

Pódium („podestu“) lze použít výhradně v místech, kde je sklon komunikace větší než 6 %, dále 

v místech, kde podesta slouží k vyrovnání plochy chodníku a vozovky, nebo tam, kde je kryt 

chodníku natolik narušený a nerovný, že by mohl ohrozit bezpečnost zákazníků nebo personálu. 

V takových případech je nezbytné použít co nejnižší možnou podestu, která bude schopná tech-

nicky vyřešit terénní nerovnosti. Pokud podesta slouží k vyrovnání sklonu komunikace, je třeba, 

aby začínala přímo v úrovni komunikace a její maximální výška byla +0,4 m. Boční strany podesty 

je třeba vyplnit obdobným materiálem, jako je její podlaha. Schody či bezbariérový vstup (rampa) 

na předzahrádku musí být součástí jejího půdorysu a nemohou zasahovat mimo něj. Podesty nel-

ze kotvit k dlažbě či jinému povrchu veřejného prostoru nebo k fasádám budov. 

Zimní předzahrádka nebude vytvářet fyzické ani pohledové bariéry nebo konkurenční dominanty 

v podobě slunečníků, deštníků, plošného (plného) ohrazení, bočních zástěn (včetně průhledných) 

nebo v podobě souvislých řad tzv. mobilní zeleně v jakýchkoli nádobách stojících na zemi po jejím 

obvodu. Jmenovitě je vyloučeno zejména užití těžkých (nepřenosných) betonových kontejnerů 

nebo květníků osazených dřevinami, nebo užití konstrukcí s výsadbou, které by svou celkovou 

výškou včetně vegetace přesáhly úroveň běžného kavárenského stolku (72,5 cm). 

Zimní předzahrádka nebude obsahovat samostatné ani integrované reklamní prvky (vlaječky, 

poutače, loga a reklamy výrobců nebo dodavatelů zboží), a to ani jako součást mobiliáře. 

11. Materiál, barevnost a designové řešení zimní zahrádky budou omezeny tak, že nábytek bude zho-
toven z tradičního, plnohodnotného – „klasického“ – materiálu; to znamená, že je vyloučeno po-
užití plastů v jakékoli podobě a připouští se neomezené užití dřeva, přírodního ratanu, kovu 
a skla; pro textilie užité na zimní předzahrádce (čalounění, deky) se rovněž obecně připouští po-
užití syntetických materiálů ve směsi nebo samostatně. Barevnost nábytku bude v zásadě respek-
tovat přirozenost materiálu. 

C.  M Í STO PRO KOUŘE NÍ  

12. Místo pro kouření může být provozováno celoročně a veškeré jeho zařízení s případnou výjimkou 
pevně nainstalovaných nástěnných kovových popelníků (srv. bod 16 Zásad) musí být z veřejného 
prostranství odklizeno a uschováno každý den současně s koncem provozní doby. 

13. Místo pro kouření nesmí být obsluhováno. 

14. Místo pro kouření bude umístěno po straně (resp. po stranách) vstupu do provozovny, ke které 
náleží, a bude navazovat na provozovnu v parteru. Případné vymezení prostoru místa pro kouření 
vůči ostatní pochozí ploše veřejného prostranství – pokud to prostorová situace na místě vyžadu-
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je – bude provedeno v souladu s ust. vyhlášky č. 398/2009 Sb., O obecných technických požadav-
cích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, Příloha 1, body 1.2.1 a 1.2.10, a to z lehké kovo-
vé pravoúhlé konstrukce bez ozdob a bez jakékoli výplně v barvě RAL 9011 „grafitová (též tzv. ko-
vářská) čerň“ v povrchové úpravě „mat“ (k tomu podrobněji v příloze I. VYSVĚTLIVKY A UPŘESNĚNÍ 
těchto Zásad). 

15. Šířka místa pro kouření se omezí na nezbytné minimum podle použitého nábytku, resp. popelní-
ků; místo pro kouření zároveň musí umožnit průchod do všech vstupů do domu a do jiných pro-
vozoven v něm umístěných. 

16. Vybavení místa pro kouření mobiliářem bude druhově a početně omezeno tak, že zároveň nepře-
sáhne maximální počet 2 kovových stojanových popelníků nebo 2 nástěnných kovových popelní-
ků nebo 2 vysokých stolků (loketních pultů) k stání, vybavených stolními popelníky. 

V případě instalace nástěnných kovových popelníků na fasádu je požadováno schválení v podobě 

rozhodnutí správního orgánu státní památkové péče, vydaného v samostatném správním řízení. 

Místo pro kouření nebude obsahovat žádný nábytek k sezení ani slunečníky nebo deštníky. V zim-

ním období (od 1. listopadu do 31. března) však mohou být jeho součástí mobilní topná tělesa 

(elektrické nebo plynové zářiče), a to nanejvýš 1 samostatně stojící (stojanový), nebo 2 integrova-

né do nábytku (v nohách loketních stolků). 

Místo pro kouření nebude obsahovat pódium, koberec ani podlahové dílce jiného druhu (sto-

ly, popelníky a event. topná tělesa budou stát přímo na stávajícím povrchu, „krytu“ chodníku). 

Místo pro kouření nebude vytvářet fyzické ani pohledové bariéry nebo konkurenční dominanty 

v podobě slunečníků, deštníků, plošného (plného) ohrazení, bočních zástěn (včetně průhledných) 

nebo v podobě jakékoli mobilní zeleně v jakýchkoli nádobách. 

Místo pro kouření nebude obsahovat samostatné ani integrované reklamní prvky (vlaječky, pou-

tače, loga a reklamy výrobců nebo dodavatelů zboží), a to ani jako součást mobiliáře. 

17. Materiál, barevnost a designové řešení místa pro kouření budou omezeny tak, že nábytek bude 
zhotoven z tradičního, plnohodnotného – „klasického“ – materiálu; to znamená, že je vyloučeno 
použití plastů v jakékoli podobě a připouští se neomezené užití dřeva, přírodního ratanu, kovu 
a skla. Barevnost nábytku bude v zásadě respektovat přirozenost materiálu. 

D.  SPR ÁVNÍ  PO STUP  

Na vydání kladného rozhodnutí o povolení zvláštního užívání pozemní komunikace za účelem instala-

ce sezónního restauračního mobiliáře, které vydává Odbor dopravy Magistrátu, není právní nárok. Ža-

datel přitom musí jednoznačně prokázat, že dodrží stanovené Zásady tím, že k žádosti o povolení 

zvláštního užívání přiloží kladné závazné stanovisko oddělení památkové péče Odboru územního plá-

nování a památkové péče. 

18. K žádosti o závazné stanovisko věcně a místně příslušného správního orgánu (Oddělení památko-
vé péče Magistrátu, dále jen „správní orgán státní památkové péče“) přiloží provozovatel: 
a) plánovou dokumentaci záměru – situační plán s výpočtem celkově zabrané plochy (m2) v mě-

řítku 1:100 (kótovaný zákres do katastrální mapy s vyznačením rozmístění veškerého vybave-
ní a mobiliáře předzahrádky, hrany chodníku a event. okolního pevného městského mobiliáře 
– laviček, stojanů na kola, odpadkových košů a lamp pouličního osvětlení, 

b) barevnou fotodokumentaci (nebo vizualizaci v podobě grafického návrhu) zvoleného vybave-
ní a mobiliáře předzahrádky s uvedením jeho množství, materiálové skladby, barevnosti 
a rozměrů, 
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c) písemný souhlas nebo plnou moc od vlastníka nemovitosti (tj. domu, před kterým má být 
předzahrádka zřízena), a to v případě, že o povolení nežádá vlastník domu, ale jiný subjekt 
(například nájemce), 

d) v případě, že má předzahrádka zasahovat i před sousední nemovitost, rovněž písemný sou-
hlas vlastníka této nemovitosti. 

19. Správní orgán státní památkové péče posoudí soulad návrhu se stanoveným Zásadami a vydá 
závazné stanovisko, kterým stanoví přípustnost předmětného zařízení (resp. jeho přípustnost 
s podmínkami nebo nepřípustnost). 

20. Ve zvlášť závažných a dobře odůvodněných případech má správní orgán státní památkové péče 
možnost udělit z uvedených ustanovení dílčí výjimky. 

21. Závazné stanovisko s dodatečnými podmínkami nebo se stanovením konkrétních výjimek vydá 
správní orgán státní památkové péče jako časově omezené vždy pro konkrétní sezónu nebo část 
sezóny, nanejvýš pro jeden běžný kalendářní rok. 

22. Závazné stanovisko bez dodatečných podmínek a bez stanovení výjimek vydá správní orgán státní 
památkové péče bez časového omezení pro neomezený počet sezón, resp. let. Závazné stanovis-
ko tak bude platit tak dlouho, dokud provozovatel předzahrádky nebude chtít jakkoli změnit její 
podobu. 

23. Na základě kladného nebo podmíněně kladného závazného stanoviska správního orgánu státní 
památkové péče vydá Odbor dopravy Magistrátu rozhodnutí o povolení zvláštního užívání po-
zemní komunikace ve svém standardním režimu. 

24. Žádost o závazné stanovisko správního orgánu státní památkové péče je ke stažení na webové 
stránce Magistrátu (https://www.prostejov.eu/cs/obcan/magistrat/formulare-a-tiskopisy.html) 
v sekci OBČAN | MAGISTRÁT | FORMULÁŘE A TISKOPISY | ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A PA-
MÁTKOVÉ PÉČE | ŽÁDOST O ZÁVAZNÉ STANOVISKO PRO PŘEDZAHRÁDKU NEBO MÍSTO PRO 
KOUŘENÍ a zároveň je i přílohou č. III těchto Zásad. 

25. Případné sankce za nedodržení podmínek závazného stanoviska správního orgánu státní památ-
kové péče nebo za instalaci zařízení bez souhlasu správního orgánu státní památkové péče 
(v případě právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby dle § 35, odst. 1, písm. g Památkového 
zákona, v případě fyzické osoby dle § 39, odst. 1, písm. g Památkového zákona) udělí Oddělení 
památkové péče Odboru územního plánování a památkové péče Magistrátu v souladu s ust. § 35, 
odst. 5, písm. a (resp. § 39, odst. 5, písm. a) Památkového zákona, a to v obou případech v podo-
bě pokuty do výše 2 000 000 Kč. 

26. S datem účinnosti tohoto materiálu končí platnost starší verze Zásad, schválených Radou města 
Prostějova 16. října 2018 usnesením č. 8960. 

27. Tyto Zásady schválila Rada Statutárního města Prostějova na svém 16. (mimořádném) zasedání 
dne 30. dubna 2019 usnesením č. 9398 a účinnosti nabývají dnem 1. listopadu 2019. 

Mgr. František Jura, v. r.           Mgr. Jiří Pospíšil, v. r. 

         primátor                 1. náměstek primátora 

Přílohy:  I. Vysvětlivky a upřesnění 

II. Plán území, na které se Zásady vztahují 

III. Formulář Žádosti o závazné stanovisko  

https://www.prostejov.eu/cs/obcan/magistrat/formulare-a-tiskopisy.html
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PŘÍLOHA I :  VY SVĚTL IVKY  A U PŘESNĚ NÍ  

K PRÁVNÍMU TITULU A ZMOCNĚNÍ K OMEZENÍM Z HLEDISKA STÁTNÍ PAMÁTKOVÉ PÉČE: 

Dle § 11, odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., O státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále 

jen „Památkový zákon“) je správní orgán státní památkové péče oprávněn zakázat či regulovat tako-

vou činnost, která by mohla způsobit nepříznivé změny stavu kulturní památky nebo jejího prostředí 

anebo ohrožuje její zachování nebo společenské uplatnění. 

Dle § 11, odst. 3 Památkového zákona vydávají správní úřady a orgány obcí svá rozhodnutí podle 

zvláštních právních předpisů, jimiž mohou být dotčeny zájmy státní památkové péče na ochraně nebo 

zachování kulturních památek nebo památkových zón a na jejich vhodném využití, jen na základě zá-

vazného stanoviska obecního úřadu obce s rozšířenou působností dle § 149, odst. 1 Správního řádu. 

Samotná městská památková zóna Prostějov byla plošně prohlášena Vyhláškou Jm KNV v Brně o pro-

hlášení MPZ dne 20. listopadu 1990. Dle čl. 4 této Vyhlášky „předmětem státní památkové péče 

v zónách jsou: 

– historický půdorys a jemu odpovídající prostorová a hmotová skladba, městské interiéry včetně po-

vrchu komunikací, historické podzemí, 

– panoráma zóny a hlavní dominanty v blízkých a dálkových pohledech, 

– nemovité kulturní památky a objekty dotvářející charakter zóny, 

– veřejná a vyhražená zeleň, 

– ostatní objekty v zóně.“ 

Dle čl. 6, odst. 2 Vyhlášky o prohlášení MPZ „se pro stavební a další činnosti stanoví tyto podmínky: 

k umisťování informačních, reklamních a jiných podobných zařízení v zóně, stejně jako k umisťování 

prodejních stánků a ostatních obdobných zařízení do veřejných prostor je nutný předchozí souhlas 

okresního orgánu památkové péče [dnes = obecního úřadu obce s rozšířenou působností, tedy místně 

a věcně příslušného správního orgánu].“ 

Dle čl. 6, odst. 3 Vyhlášky o prohlášení MPZ „příslušné orgány státní památkové péče sledují naplňo-

vání výše uvedených podmínek a svá stanoviska k předmětné problematice vydávají v návaznosti na 

intenzitě zájmu státní památkové péče a památkové hodnotě jednotlivých částí zón.“ 

Dle § 40, odst. 5, písm. e) vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon č. 13/1997 Sb., O pozem-

ních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, „žádost o povolení zvláštního užívání dle § 25 odst. 

6 písm. c) až e) zákona [zábor veřejného prostranství] obsahuje ... stanovisko dotčených správních 

úřadů, pokud je to zapotřebí podle zvláštních předpisů (pozn. 12: např. ... zákon č. 20/1987 Sb., o stát-

ní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů...). 

KE STANOVENÝM KONKRÉTNÍM PODMÍNKÁM ČINNOSTI: 

K podmínkám 2, 8 a 14 (prostorové vymezení): ve vztahu k vyhlášce č. 398/2009 Sb., O obecných 

technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, platí pro podobu předzahrá-

dek ustanovení 1.2.1 a 1.2.1.1 přílohy 1 o přirozené vodicí linii pro nevidomé: „Přirozenou vodicí linii 

tvoří přirozená součást prostředí, zejména stěna domu, podezdívka plotu, obrubník trávníku vyšší než 

60 mm, zábradlí se zarážkou pro bílou hůl nebo jiné kompaktní prvky šířky nejméně 400 mm a výšky 

nejméně 300 mm, sloužící k orientaci nevidomých a slabozrakých osob při pohybu v interiéru nebo ex-

teriéru; přirozenou vodicí linií není obrubník chodníku směrem do vozovky. ... Přerušit přirozenou vodi-

cí linii lze nejvýše na vzdálenost 8000 mm mezi jednotlivými částmi přirozeného hmatného vedení pro 

osoby se zrakovým postižením, zejména mezi obvodovými stěnami ... domů umístěných při chodníku. 

... Přerušení přirozené vodící linie v délce větší než 8000 mm musí být doplněno vodící linií umělou.“  
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Příloha 1, bod 1.2.10 uvedené vyhlášky dále stanoví: „Vnitřní i vnější pochozí plochy musí být řešeny 

tak, aby byla důsledně dodržena vodicí linie pro osoby se zrakovým postižením. Do průchozího prosto-

ru podél vodicí linie se neumisťují žádné překážky. Předměty, stavby pro reklamu a informační nebo 

reklamní zařízení, letní zahrádky a jiné konstrukce na ostatních místech pochozích ploch musí mít ve 

výši 100 až 250 mm nad pochozí plochou pevnou zarážku pro bílou hůl jako je spodní tyč zábradlí ne-

bo podstavec a ve výši 1100 mm pevnou ochranu jako je tyč zábradlí nebo horní díl oplocení, sledující 

půdorysný průmět překážky.“ 

Příloha 2, bod 1.2.1 vyhlášky stanoví: „Překážky na komunikacích pro chodce, zejména telefonní auto-

maty, lavičky, pultový prodej, vykládce, stavby pro reklamu a informační nebo reklamní zařízení 

a stromy musí být osazeny tak, aby byl zachován průchozí prostor podél přirozené vodicí linie šířky 

nejméně 1500 mm.“ 

K podmínkám 5, 10 a 16 (pódia, mobilní zeleň): Uzavírání zahrádky pevnou zábranou v podobě sou-

vislých řad na zemi stojících květníků, truhlíků nebo tzv. mobilní zeleně v kontejnerech nebo jiných 

nádobách stojících na zemi po jejím obvodu představuje optickou bariéru, která omezuje volný prů-

hled uličním prostorem, a tím i možnost adekvátního vnímání přilehlé historické zástavby. Zejména 

však narušuje autentický vjem z historicky vzniklého veřejného prostoru ulice či náměstí. Hospodské, 

kavárenské i cukrárenské předzahrádky jsou ve středoevropském kontextu tradičně sezónní záležitos-

tí, a proto je nežádoucí, aby působily dojmem pevné stavby či trvale ohraničeného záboru. 

K podmínce 6 (barevnost stínících textilií): například může jít o vzájemnou kombinaci barev RAL 

9016 „dopravní bílá“, RAL 9010 „čistě bílá“, RAL 9006 „signální bílá“, RAL 9001 „krémová“, RAL 1013 

„perlově bílá“, RAL 1015 „světlá slonová kost“, RAL 1014 „slonová kost“ a podobně: například škály 

šedých, světle modrých, světle zelených, světle červených – růžových – nebo okrových barev). Obec-

ně je vhodné, aby barevnost textilií vycházela z barevnosti fasády příslušné provozovny, použité ve 

světlejším nebo tlumenějším odstínu. 

PŘÍLOHA I I :  PLÁN ÚZE MÍ ,  NA KTERÉ  SE  ZÁSADY V ZTAHUJÍ  
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PŘÍLOHA I I I :  FOR MUL ÁŘ Ž ÁDO STI  O  Z ÁV AZ NÉ STANO VISKO  

PRO MAGISTRÁT MĚSTA PROSTĚJOVA 
ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A PAMÁTKOVÉ PÉČE 
ODDĚLENÍ PAMÁTKOVÉ PÉČE 

NÁMĚSTÍ T. G. MASARYKA 130/14, 796 01 PROSTĚJOV | IDDS: mrtbrkb 

ŽÁDOST O VYDÁNÍ ZÁVAZNÉHO STANOVISKA VE VĚCI PAMÁTKOVÉ PÉČE 
PODLE USTANOVENÍ § 11, ODST. 3 ZÁKONA Č. 20/1987 SB., O STÁTNÍ PAMÁTKOVÉ PÉČI, 

VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN „PAMÁTKOVÝ ZÁKON“) 

Žadatel (= provozovatel)  ............................................................................................................. 

podnikající fyzická osoba* / právnická osoba* 

IČ*        ............................................................................................................. 

Adresa (sídlo)      ............................................................................................................. 

Telefon       ............................................................................................................. 

Mail       ............................................................................................................. 

Datová schránka*    ............................................................................................................. 

Další účastníci řízení*   ............................................................................................................. 

Statutární město Prostějov, zastoupeno Odborem správy a údržby 
majetku města, nám. T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov 

Žádám o závazné stanovisko ke zřízení letní* | zimní* předzahrádky* | místa pro kouření* 
před provozovnou:     ............................................................................................................. 

Ulice | náměstí     ............................................................................................................. 

Číslo popisné     ............................................................................................................. 

Číslo orientační     ............................................................................................................. 

Předzahrádka* | místo pro kouření* bude umístěno na parcele číslo 

        ............................................................................................................. 

v katastrálním území   ............................................................................................................. 

Seznam mobiliáře:    .................. ks stolů 

.................. ks židlí 

.................. ks slunečníků 

.................. ks markýz 

.................. ks mlžných bran nebo ventilátorů 

.................. ks vysokých loketních stolů 

.................. ks nízkých žardin nebo květníků 
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Popis materiálu a barevnosti předzahrádky (místa pro kouření) včetně event. umístění nápisů 

............................................................................................................................... 

............................................................................................................................... 

............................................................................................................................... 

............................................................................................................................... 

............................................................................................................................... 

............................................................................................................................... 

Přílohy k žádosti o povolení sezónní předzahrádky nebo místa pro kouření 
na ploše městské památkové zóny nebo ochranného pásma památky 

 Situační plán s výpočtem celkově zabrané plochy v měřítku 1:100 (kótovaný zákres do katastrální 
mapy s vyznačením rozmístění veškerého vybavení a mobiliáře předzahrádky, hrany chodníku 
a event. okolního pevného městského mobiliáře – laviček, stojanů na kola, odpadkových košů 
a lamp pouličního osvětlení): http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ 

 Barevná fotodokumentace (nebo vizualizace v podobě barevného návrhu) zvoleného vybavení 
a mobiliáře předzahrádky. 

 Písemný souhlas vlastníka nemovitosti* (tj. domu, před kterým má být předzahrádka zřízena) 
– v případě, že o povolení nežádá vlastník domu, ale jiný subjekt v pronájmu provozovny. 

 Písemný souhlas vlastníka sousední nemovitosti* (tj. domu, před který má předzahrádka pře-
sahovat) – v případě, že má předzahrádka zasahovat i před sousední nemovitost jiného vlastníka. 

Poučení 

 Správní orgán doporučuje žadatelům, aby dali přednost elektronickému podání žádosti včetně 
příloh uložených v příslušných datových formátech (*.doc | *.jpg | *.pdf), a to nejraději prostřed-
nictvím IDDS mrtbrkb nebo na tyto mailové adresy:  
posta@prostejov.eu, Ida.Jordova@prostejov.eu, Marek.Perutka@prostejov.eu. 

 Lhůty pro vydání rozhodnutí (závazného stanoviska) a vyjádření jsou stanoveny v ust. § 71, odst. 
3, zákona č. 500/2004 Sb., Správního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Správní řád“): 
vyjádření podle § 11, odst. 3 Památkového zákona vydá správní orgán nejpozději ve lhůtě 30 dnů 
ode dne doručení žádosti. 

 V případě zastupování žadatele ve správním řízení právnickou osobou (např. projekční nebo ad-
vokátní kanceláří) činí jménem zastupující právnické osoby úkony ten, kdo je k tomu oprávněn 
v řízení před soudem podle zvláštního zákona (oprávněná osoba). V téže věci může za právnickou 
osobu současně činit úkony jen jedna osoba. Každý, kdo činí úkony ve správním řízení, musí své 
oprávnění prokázat (ust. § 30 Správního řádu, a ust. § 21, odst. 1, zákona č. 99/1963 Sb., Občan-
ského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů). 

Datum 

........................................................        ........................................................ 

Podpis žadatele (razítko) 

http://nahlizenidokn.cuzk.cz/
mailto:posta@prostejov.eu
mailto:Ida.Jordova@prostejov.eu
mailto:Marek.Perutka@prostejov.eu
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Přílohy: 
1. Situační plán ve snímku pozemkové mapy 1:100 
2. Barevná fotodokumentace veškerého mobiliáře 
3. Písemný souhlas vlastníka nemovitosti 
4. Písemný souhlas vlastníka sousední nemovitosti* 
5. Plná moc* 
6. Kopie dokumentu, opravňujícího jednat jménem právnické osoby* 

 

Poznámky: * Žadatel sám vybere odpovídající možnost. 


