
Předzahrádka před provozovnou
Doporučený vzhled předzahrádek řeší Manuál reklamy F≈M, pravidla pro provozování pak stanovuje Nařízení města, kterým se vydává tržní řád v platném znění.

V případě, že vzhled předzahrádky je schválen architektem města a je doloženo potvrzení o nakládání s odpady, je možnost uplatnění slevy na nájmu u předzahrádky, kde se jedná o pozemek ve vlastnictví města.

                        krok 1  krok 2 krok 3            krok 4 krok 5 krok 6

                                                                         

Potřebné odkazy: Manuál reklamy F≈M                                                              

Nařízení města, kterým se vydává tržní řád v platném znění                                                                                                                                                                                                                           

Žádost o pronájem pozemku (popř. jeho části) – k umístění venkovního posezení                                                                                                                                                                                                                               

Cenové podmínky pro užívání nemovitých věcí...

Žádost o povolení užívání místní komunikace

Žádost o závazné stanovisko orgánu památkové péče                                              

Vyhláška  o místním poplatku za užívání veřejného prostranství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

tiskopis - Ohlášení úžívání veřejného prostrantví                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Žádost o pronájem pozemku k 
umístění venkovního posezení - 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 předem

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 zahájení
prodeje

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 předem

Konec procesuŽádost o závazné 
stanovisko orgánu Státní 

památkové péče - v
případě, že se 

provozovna nachází v 
městské památkové 

zóně.

•E-mail s el. podpisem, DS, poštou, 
osobně.

•Příslušný odbor: odbor územního 
rozvoje a stavebního řádu.

•Kompetentní osoba: Mgr. Zita 
Hloušková, tel. 558 609 280, 
hlouskova.zita@frydekmistek.cz

• tiskopis - Žádost o závazné stanovisko 
orgánu památkové péče

•poplatek není stanoven

•termín 30 dní předem

Souhlas hlavního 
architekta.

•Osobně, e-mailem.

•Příslušný odbor: odbor územního 
rozvoje a stavebního řádu.

•Kompetentní osoba: Ing. arch. Lucie 
Šidlová, tel. 558 609 348, e-mail: 
sidlova.lucie@frydekmistek.cz

Povolení stavebního 
úřadu. Nejlépe vždy 
konzultovat, zda je 

povolení vyžadováno.

•Osobně.

•Příslušný odbor: odbor 
územního rozvoje a stavebního 
řádu.

•Kompetentní osoba: Ing. Petr 
Štefek, tel. 558 609 245, 
stefek.petr@frydekmistek.cz

•Poplatky a lhůty dle velikosti 
reklamního zařízení.

https://www.frydekmistek.cz/cz/magistrat/odbory-magistratu/odbor-uzemniho-rozvoje-a-stavebniho-radu/architektura-a-urbanismus/
https://www.frydekmistek.cz/cz/magistrat/pravni-predpisy-mesta/narizeni-mesta/
https://www.frydekmistek.cz/cz/magistrat/odbory-magistratu/odbor-spravy-obecniho-majetku/potrebuji-vyridit/
https://www.frydekmistek.cz/cz/magistrat/odbory-magistratu/odbor-dopravy-a-silnicniho-hospodarstvi/tiskopisy/
https://www.frydekmistek.cz/cz/magistrat/odbory-magistratu/odbor-uzemniho-rozvoje-a-stavebniho-radu/tiskopisy/
https://www.frydekmistek.cz/cz/magistrat/pravni-predpisy-mesta/obecne-zavazne-vyhlasky/
https://www.frydekmistek.cz/cz/magistrat/odbory-magistratu/odbor-financni/tiskopisy/

