
Ostatní akce s využitím prostoru před provozovnou
Jedná se o akci bez prodejních stánků, prodejní stánky  mohou stát jen na místech k tomu určených Nařízením, kterým se vydává tržní řád v platném znění. 

Akce kulturní, sportovní nebo společenské.

          krok 1          krok 2             krok 3             krok 4

Potřebné 

odkazy: nařízení města, kterým se vydává tržní řád v platném znění

nahlížení do katastru nemovitostí

tiskopis - žádost o pronájem pozemku, popř. jeho části

Cenové podmínky pro užívání nemovitých věcí...

Oznámení o pořádání veřejně přístupné akce

Vyhláška o nočním klidu

tiskopis - ohlášení úžívání veřejného prostrantví

Vyhláška  o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

tiskopis - Žádost o povolení užívání místní komunikace

Podat Oznámení o pořádání 
veřejně přístupné akce - v 

případě, že akce bude pořádána
i po 22:00 hodině, v pátky nebo 

soboty až do 01:00 hodiny 
následujícího dne.

•E-mail, DS, poštou, osobně.

•Příslušný odbor: odbor školství, kultury, 
mládeže a tělovýchovy

•Kompetentní osoba: Ing. Jitka Kališová, tel. 558 
609 202, e-mail: kalisova.jitka@frydekmistek.cz

• tiskopis

•A-termín 30 dní před konáním akce (akce se 
koná  po 22:00 hodině, ale bude dodržován 
noční klid)

•B-nejpozději do 31. ledna daného roku pro akci 
pořádanou v 1. kalendářním pololetí daného 
roku, v případě akce pořádané ve 2. 
kalendářním pololetí, pak nejpozději do 30. 
dubna daného roku (akce se koná  po 22:00 
hodině za předpokladu nedodržení nočního 
klidu, např. hudební produkce)

Žádost o krátkodobý pronájem 
pozemku - v případě, že se jedná 
o pozemek ve vlastnictví města.

•E-mail, DS,  poštou, osobně.

•Příslušný odbor: odbor správy obecního 
majetku

•Kompetentní osoba: Ing. Kristýna 
Lepíková, tel. 558 609 188, e-mail: 
lepikova.kristyna@frydekmistek.cz

• tiskopis

•nájemné dle Cenových podmínek pro 
užívání nemovitých věcí  a jejich částí, 
nebytových prostor, movitých věcí a o 
zřízení věcných břemen zveřejněného na 
webových stránkách města

•termín 30 dní před konáním akce

Ohlášení užívání veřejného prostranství 
- v případě, že se prostor nachází v 
seznamu zpoplatněných pozemků na 

území města (nejedná se o 
pozemky ve vlastnictví města). 
Seznam zpoplatněných pozemků je 

součástí Vyhlášky o místním poplatku 
za užívání veřejného prostranství 

zveřejněné na webových stránkách 
města.

•E-mail, DS, poštou, osobně.

•Příslušný odbor: finanční odbor

•Kompetentní osoba: Bc. Dagmar 
Mojžíšková, tel. 558 609 162, e-mail: 
mojziskova.dagmar@frydekmistek.cz

• tiskopis

•poplatek dle Vyhlášky o místním 
poplatku za užívání veřejného 
prostranství

•termín nejpozději v den konání akce

Žádost o povolení zvláštního 
užívání místní komunikace - v 

případě, že bude využívána část 
místní komunikace, nejčastěji 

chodník.

•E-mail, DS, poštou, osobně.

•Příslušný odbor: odbor dopravy a 
silničního hospodářství

•Kompetentní osoba: Andrea Sochací, 
tel. 558 609 222, e-mail: 
sochaci.andrea@frydekmistek.cz

• tiskopis

•poplatek ve výši 100 Kč, 500 Kč nebo 
1.000,- Kč dle délky užívání

•termín 30 dní před konáním akce

Konec procesu

https://www.frydekmistek.cz/cz/magistrat/pravni-predpisy-mesta/narizeni-mesta/
https://nahlizenidokn.cuzk.cz/
https://www.frydekmistek.cz/cz/magistrat/odbory-magistratu/odbor-spravy-obecniho-majetku/tiskopisy/
https://www.frydekmistek.cz/cz/magistrat/odbory-magistratu/odbor-spravy-obecniho-majetku/potrebuji-vyridit/
https://www.frydekmistek.cz/cz/magistrat/odbory-magistratu/odbor-skolstvi-kultury-mladeze-a-telovychovy/dokumenty/
https://www.frydekmistek.cz/cz/magistrat/odbory-magistratu/odbor-skolstvi-kultury-mladeze-a-telovychovy/dokumenty/
https://www.frydekmistek.cz/cz/magistrat/odbory-magistratu/odbor-financni/tiskopisy/
https://www.frydekmistek.cz/cz/magistrat/odbory-magistratu/odbor-financni/vyhlasky/
https://www.frydekmistek.cz/cz/magistrat/odbory-magistratu/odbor-dopravy-a-silnicniho-hospodarstvi/tiskopisy/

