
Stánkový prodej = zřízení tržního místa
Stánkový prodej na území statutárního města Frýdku-Místku je regulovaný. 

Závazný dokument pro tento druh prodeje mimo provozovnu je Nařízení města, kterým se vydává tržní řád v platném znění, jehož schvalovatelem je rada města. Přístupný je na webu www.frydekmistek.cz.

V přílohách tohoto nařízení jsou uvedena prostranství, na kterých je možno stánkový prodej uskutečňovat.

•V případě, že pozemek ke stánkovému prodeji nenaleznete v přílohách nařízení, je třeba k jeho zařazení podání žádosti, tzn. postup od kroku 1.

•V případě, že pozemek ke stánkovému prodeji naleznete v přílohách nařízení, pokračujte krokem 6.

Tento návod se netýká situace, kdy umístění stánku přesáhne 30 po sobě jdoucích dnů. Pak vyžaduje územní souhlas stavebního úřadu a nepodléhá tržnímu řádu.

                krok 1 krok 2              krok 3           krok 4 krok 5 krok 6 krok 7 krok 8 Konec procesu

Legenda: postup žadatele postup úřadu

krok 1,2,6,7,8 popř. krok 3 krok 3-5

Potřebné 

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

nahlížení do katastru nemovitostí

Vyhláška  o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

harmonogram jednání rady města

tiskopis - žádost o pronájem pozemku, popř. jeho části

tiskopis - ohlášení úžívání veřejného prostrantví

tiskopis - ohlášení zvláštního užívání místní komunikace

Cenové podmínky pro užívání nemovitých věcí...

Žádost o zařazení 
pozemku do seznamu  
prostranství, na kterém 
lze uskutečňovat 
stánkový prodej.

•E-mail, DS, poštou, osobně.

•Příslušný odbor: živnostenský úřad.

•Kompetentní osoba: Bc. Petra 
Rašovská, tel. 558 609 192, e-mail: 
rasovska.petra@frydekmistek.cz

•poplatek není

•termín pro podání žádostí je minimálně 
3 týdny před konáním schůze rady, 
konečný prodej pak 15 dní po 
projednání radou z důvodu nabytí 
účinnosti.

Souhlas majitele pozemku 
se zařazením do seznamu 
prostranství, na kterém lze 
uskutečňovat stánkový 
prodej. Dokládá se k 
žádosti. v případě, že se 
nejedná o pozemek města.

•E-mail, DS, poštou, osobně.

•Příslušný odbor: živnostenský 
úřad.

•Kompetentní osoba: Bc. Petra 
Rašovská, tel. 558 609 192, e-
mail: 
rasovska.petra@frydekmistek.c
z

Vyžádání vyjádření 
dotčených odborů k 
žádosti. Zajišťuje 
živnostenský úřad, popř. k 
urychlení procesu 
předjedná s odbory záměr 
sám žadatel.

Splnění případných 
podmínek daných odbory.

•Vyjádření za:

•komunikace - odbor dopravy a silničního 
hospodářství - Ing. Jaromír Madenský, tel. 
558 609 350, 
madensky.jaromir@frydekmistek.cz

•zeleň - odbor životního prostředí a 
zemědělství - Ing. Dalibor Korbáš, tel. 558 
609 686, korbas.dalibor@frydekmistek.cz

•územní rozvoj - odbor územního rozvoje a 
stavebního řádu - Ing. arch. Zuzana 
Břachová, tel. 558 609 275, 
brachova.zuzana@frydekmistek.cz

•vlastnictví městského pozemku - odbor 
správy obecního majetku - Ing. Kristýna 
Lepíková, tel. 558 609 188, 
lepikova.kristyna@frydekmistek.cz

Shromáždění 
materiálů a vyjádření 
k žádosti a 
předložení 
kompetentnímu 
uvolněnému členu 
rady, radě města. 

•Kompetentní člen Rady 
města Frýdku-Místku, 
kterému byly svěřeny 
kompetence ekonomického 
rozvoje a podnikání - Bc. 
Jakub Míček, tel. 558 609 
378, 
micek.jakub@frydekmistek.c
z

Po kladném rozhodnutí 
rady města o zřízení 
tržního místa -
novelizace nařízení, 
kterým se vydává tržní 
řád.         Zveřejnění 
nařízení dle platných 
právních předpisů a 
nabytí účinnosti po 15 
dnech (pokud není 
stanoveno jinak).

•Harmonogram jednání 
rady města.

Žádost o pronájem 
pozemku, popř. jeho 
části - v případě, že 
se jedná o pozemek 
města.

•Příslušný odbor: odbor 
správy obecního majetku

•Kompetentní osoba: Ing. 
Kristýna Lepíková, tel. 558 
609 188, e-mail: 
lepikova.kristyna@frydekmist
ek.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 
prodeje         

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

•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 prodeje

Stánkový prodej je 
možný, a to dle 
podmínek prodeje  
nařízení, kterým se 
vydává tržní řád.

Žádost o povolení 
zvláštního užívání 
místní komunikace -
v případě, že bude 
využívána část místní 
komunikace, 
nejčastěji chodník.

•V případě, že se jedná o místní 
komunikaci, nejčastěji chodník

•Příslušný odbor: odbor dopravy a 
silničního hospodářství

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

• tiskopis   

•poplatek 100,-; 500,- nebo 
1.000,- Kč podle délky zvláštního 
užívání

•termín 30 dní před konáním 
prodeje

https://www.frydekmistek.cz/cz/magistrat/pravni-predpisy-mesta/narizeni-mesta/
https://nahlizenidokn.cuzk.cz/
https://www.frydekmistek.cz/cz/magistrat/pravni-predpisy-mesta/obecne-zavazne-vyhlasky/
https://www.frydekmistek.cz/cz/magistrat/rada-mesta/harmonogram-schuzi/
https://www.frydekmistek.cz/cz/magistrat/odbory-magistratu/odbor-spravy-obecniho-majetku/tiskopisy/
https://www.frydekmistek.cz/cz/magistrat/odbory-magistratu/odbor-financni/tiskopisy/
https://www.frydekmistek.cz/cz/magistrat/odbory-magistratu/odbor-dopravy-a-silnicniho-hospodarstvi/tiskopisy/
https://www.frydekmistek.cz/cz/magistrat/odbory-magistratu/odbor-spravy-obecniho-majetku/potrebuji-vyridit/

