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Příloha č. 1  
 

Podmínky pro vydání souhlasu ke zvláštnímu užívání pozemních 
komunikací dle § 25 odst. 1 a 6 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních 
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů 

1. Pro umisťování a provozování reklamních  zařízení tj. pro  reklamní poutače, 

propagační a jiná grafická zařízení upozorňující na nabídku zboží nebo služeb v místě 

stávající  „kamenné“ provozovny umístěné ve  správním území městského obvodu 

Moravská Ostrava a Přívoz: 

a) Reklamní a jiná zařízení budou umístěny před  provozovnou žadatele. 

b) Reklamní a jiná zařízení budou umístěny a provozovány  pouze po  dobu max. 

1 roku. 

c) Půdorysná plocha záboru pro reklamní a jiná zařízení bude pouze do 1 m
2
 a 

jejich max. výška bude 1,0 m nad úrovní povrchu pozemní komunikace, na 

které bude umístěna. 

d) Bude zachována bezpečná a bezbariérová průchodnost chodníku nebo jiné 

stanovené plochy pro pěší v šířce min. 1,5 m. 

e) Reklamní zařízení budou odsouhlaseny poradou vedení úřadu městského 

obvodu;  v případě nesouhlasu porady vedení úřadu městského obvodu nebude 

souhlas vydán.  

2. Reklamní a jiná zařízení nebudou umístěna na pozemní komunikaci v lokalitě ul. 

Stodolní (včetně chodníků) ohraničenou ul. Nádražní, Hollarovou, Poděbradovou, 

Kolejní, Porážkovou a Janáčkovou.   

3. Umisťování propagačních zařízení k volbám bude na dobu max. 3 měsíců. 

Umisťování propagačních zařízení ke kulturním, charitativním, zábavním, sportovním 

a reklamním akcím bude na dobu max. 1 měsíce, pokud budou odsouhlaseny poradou 

vedení úřadu městského obvodu;  v případě nesouhlasu porady vedení úřadu 

městského obvodu nebude souhlas vydán.  

4. Zřizování vyhrazeného parkování na konkrétní vozidlo přepravující zdravotně 

postiženou osobu, která má těžkou vadu nosného nebo pohybového ústrojí anebo 

těžkou nebo hlubokou mentální retardaci charakteru dlouhodobě nepříznivého 

zdravotního stavu dle zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se 

zdravotním postižením v platném znění, pokud to technické podmínky v daném území 

a na příslušné místní komunikaci umožňují, bude umožněno na základě doložení 

průkazu ZTP/P nebo jiného dokladu prokazujícího invaliditu osoby, pro kterou je 

navrženo vyhrazené parkování, kladného vyjádření odborného lékaře ke zřízení 

parkovacího místa a rozhodnutí o přiznání příspěvku na péči, odboru sociálních věcí a 

zdravotnictví, Magistrátu města Ostravy, pokud bylo vydáno.   

5. Pro  zřizování a provoz stánků, pojízdných či přenosných prodejních a jiných 

podobných zařízení : 

a) Prodejní stánky nebo jiná prodejní zařízení budou umístěna pouze  na 

přilehlém  chodníku  před budovou, ve které má žadatel zřízenu provozovnu  a 

to po dobu max.  šesti měsíců (toto se nevztahuje na prodej zboží a 
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poskytování služeb v rámci konání kulturních, výstavních a sportovních akcí a 

na pořádání  Vánočních trhů, Farmářských trhů a ostatních akcí pořádaných 

městským obvodem  Moravská Ostrava a Přívoz a statutárním městem 

Ostrava).  

b) Na stánkový prodej ryb v předvánočním období na chodníku nebo jiné  místní 

komunikaci určené  pro přednostní pohyb chodců  se nevztahuje povinnost 

umístění stánku před budovou, ve které má žadatel provozovnu.   

c) Provozování grilovacích a jiných výrobních zařízení mimo strojů a zařízení na 

výrobu zmrzliny a nápojů nebude v rámci zvláštního užívání pozemních 

komunikací umožněno. 

d) Prodejní stánky nebo jiné prodejní zařízení, mimo strojů a zařízení na výrobu 

zmrzliny a nápojů, nebudou umístěny na těchto místních komunikacích příp. 

jejich částech a náměstích: ul. Antonína Macka, ul. Bankovní, ul. Čs. legií, ul. 

Dlouhá, ul. Dr. Šmerala od křižovatky s ul. Dvořákovou po křižovatku s ul. Na 

Hradbách, ul. Kostelní od křižovatky s ul. Střelniční po křižovatku s ul. 

Biskupskou, Kostelní náměstí, Masarykovo náměstí, ul. Milíčova od 

křižovatky s ul. Mlýnskou po křižovatku s ul. Čs. legií, ul. Muzejní, ul. Na 

Hradbách od křižovatky s ul. Přívozskou po křižovatku se Sokolskou třídou, 

Nám. Msgre. Šrámka, ul. Poštovní od křižovatky s ul. Dvořákovou po 

křižovatku s ul. Zámeckou, ul. Puchmajerova, ul. Purkyňova, ul. Přívozská od 

křižovatky s ul. Dvořákovou po Jiráskovo náměstí a ul. Na Hradbách, ul. 

Reální, ul. Solná, ul. Střelniční od ul. Kostelní po křižovatku s ul. Pivovarskou, 

ul. Tyršova, ul. Vojanova, ul. Velká, ul. Zahradní, ul. Zámecká, ul. Zeyerova,  

ul. 28. října od Smetanova náměstí po křižovatku se Sokolskou třídou (toto se 

nevztahuje na prodej ryb ve vánočním období, na prodej zboží a poskytování 

služeb v rámci konání kulturních, výstavních a sportovních akcí  a na pořádání  

Vánočních trhů, Farmářských trhů a ostatních akcí pořádaných městským 

obvodem  Moravská Ostrava a Přívoz a statutárním městem Ostrava nebo 

na umístění stánků ve vlastnictví a správě městským obvodem zřízených 

příspěvkových organizací).  

e) Na Jiráskově náměstí budou umístěny pouze prodejní stánky nebo jiné 

prodejní zařízení (dále jen „stánek“), které jsou ve vlastnictví nebo správě 

městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz příp.  ve vlastnictví nebo správě 

jím zřízené příspěvkové organizace (toto se nevztahuje  na prodej zboží a 

poskytování služeb v rámci konání kulturních, výstavních a sportovních akcí a 

na  stroje a zařízení na výrobu zmrzliny a nápojů) s tím, že budou splněny tyto 

podmínky :  

 stánky budou umístěny pouze v místě dle situačního plánku, který bude 

součástí nájemní smlouvy uzavřené s provozovatelem stánku, 

 stánky budou zabezpečeny dle vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných 

technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, 

ve znění pozdějších předpisů, 

 stánky včetně v nich nabízeného zboží, tabulí, závěsných stojanů a 

podobných zařízení musí být umístěny tak, aby žádnou svou součástí 

neohrožovaly plynulost a bezpečnost silničního provozu, aby byl 

zabezpečen bezpečný a bezkolizní průchod chodců a aby nebránily 
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provádění údržby zpevněných ploch na přilehlém chodníku nebo 

ostatních navazujících veřejných prostranstvích, 

 při instalaci zařízení stánku a jeho součástí není povolen zásah do 

povrchu chodníku a souvisejících zpevněných ploch a nesmí dojít k 

jakémukoliv poškození povrchu pozemní komunikace ani jiných 

zařízení a součástí pozemních komunikací včetně silniční zeleně s tím, 

že jakékoliv jejich poškození je provozovatel (nájemce) povinen uvést 

do původního stavu neprodleně na své náklady a toto poškození a 

opravu správci pozemní komunikace ihned písemně oznámit.  

6. Pro zřizování „Restauračních zahrádek“ na místních komunikacích bude souhlas 

vydán formou nájemní smlouvy, kterou uzavře žadatel s městským obvodem 

prostřednictvím odboru majetkového, pokud bude „Restaurační zahrádka“ umístěna na 

pozemku svěřenému městskému obvodu s tím, že budou splněny tyto podmínky, které 

budou dle konkrétního rozsahu a vybavení „restaurační zahrádky“ součástí  nájemní 

smlouvy:  

a) „Restaurační zahrádky“  budou  umístěny pouze  na přilehlé místní komunikaci 

(na chodníku) před budovou,  v níž žadatel provozuje provozovnu s hostinskou 

činností podle zvláštních právních předpisů. 

b) Maximální doba provozu „restaurační zahrádky“ bude od 8:00 hod. do 22:00 

hod.. Pro restaurační zahrádky umístěné na  ul. Stodolní bude maximální doba 

provozu „restaurační zahrádky“ od 8:00 hod. do 24:00 hod.  

c) „Restaurační zahrádky“ budou  v půdorysně ucelené ploše, v níž bude zahrnuta  

plocha pro zařízení,  obsluhu a pohyb zákazníků. 

d) „Restaurační zahrádky“  budou  vybaveny pouze  stoly, židlemi, slunečníky a 

případně podestou,  přenosným oplocením nebo jinými zábranami a zařízením, 

které nesmí být pevně spojeny s povrchem  pozemní komunikace.  

e) „Restaurační zahrádky“ budou zabezpečeny tak, aby nebyla narušena  

přirozená vodící linie nebo bude  vytvořena vodící linie umělá pro  chodce dle  

vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích 

zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, ve znění pozdějších předpisů. 

f) Bude zachována bezpečná a bezbariérová průchodnost chodníku nebo jiné 

navazující plochy pro pěší  podélně mimo vymezenou plochu  „Restaurační 

zahrádky“ v šířce min. 1,5 m. 

g) Souhlas se zvláštním užíváním pozemní komunikace pro „Restaurační 

zahrádky“ umístěné na místních komunikacích v lokalitě ul. Stodolní 

ohraničenou  ul. Nádraží, Hollarovou, Poděbradovou, Kolejní,  Porážkovou a 

Janáčkovou bude vydán na dobu max.  tří měsíců. 

h) V případě umístění „Restaurační zahrádky“ na místní komunikaci se smíšeným 

provozem, musí být zajištěn bezpečný průjezd vozidel, tzn. v min. šíři 3,0 m.  

i) Provozování grilovacích a jiných výrobních zařízení mimo strojů a zařízení na 

výrobu zmrzliny a nápojů nebude na ploše „restauračních zahrádek“ 

umožněno. 

j) Čistota a pořádek na ploše „restaurační zahrádky“ bude udržována nájemcem 

po celou dobu trvání nájemní smlouvy na jeho náklad a odpovědnost.  
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k) „Restaurační zahrádka“ musí být umístěna tak, aby žádnou svou součástí 

neohrožovala plynulost a bezpečnost silničního provozu, aby byl zabezpečen 

bezpečný a bezkolizní průchod chodců a aby nebránila provádění údržby 

zpevněných ploch na přilehlém chodníku nebo ostatním navazujícím veřejném 

prostranství. 

l) Při instalaci zařízení a součástí „restaurační zahrádky“ není povolen  zásah do 

povrchu chodníku a souvisejících zpevněných ploch a nesmí dojít 

k jakémukoliv poškození povrchu pozemní komunikace ani jiných zařízení a 

součástí pozemních komunikací včetně silniční zeleně s tím, že jakékoliv jejich 

poškození je provozovatel (nájemce) povinen uvést do původního stavu 

neprodleně na své náklady  a toto poškození a opravu správci pozemní 

komunikace ihned písemně oznámit.  

7. Bude-li „Restaurační zahrádka“ umístěna na pozemku, který městskému obvodu 

svěřen není, vydá souhlasné stanovisko odbor investic a místního hospodářství, 

městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, přičemž musí být dodrženy podmínky 

uvedené v odst. 6 písm. a) až l). 

8. V případě, že žadatel nebude splňovat podmínky odst. 1 písm. a), c) nebo v případě, že 

žadatel o vydání souhlasu se zvláštním užíváním pozemní komunikace pro 

„Restaurační zahrádky“ umístěné na pozemcích svěřených městskému obvodu nebude 

splňovat podmínky stanovené v odst. 6 písm. a) až l) rozhodne Rada městského 

obvodu Moravská Ostrava a Přívoz o vydání souhlasu nebo nesouhlasu.  

9. Pro zřizování vyhrazených parkovacích míst pro vozidla taxislužeb (dále jen 

„stanoviště taxislužby“) bude souhlas vydán za těchto podmínek : 

a) V prostoru stanoviště taxislužby nebude prováděna jakákoliv údržba nebo 

seřizování a mytí vozidla taxislužby, včetně manipulace s pohonnými hmotami 

a jinými ropnými látkami. 

b) V prostoru stanoviště taxislužby je povinen jeho uživatel udržovat čistotu a 

vozidlo taxislužby nebude parkovat výfukem k chodníku. 

c) Na stanovišti taxislužby je povinnost zdržet se všeho, co by nad přiměřenou 

míru obtěžováno jiné uživatele vyhrazených parkovacích míst nebo čím by byl 

vážně ohrožován výkon jejich práv (např. hlukem z rozhlasového nebo 

televizního přijímače, nevhodným odstavením vozidla taxislužby, apod.). 

d) Uživatel stanoviště taxislužby je povinen se chovat tak, aby svým chováním 

neznemožňoval ostatním oprávněným uživatelům stanovišť taxislužby výkon 

jejich práv. 

e) Na parkovišti před budovou žel. stanice Ostrava - Hlavní nádraží, na ul. 

Nádražní, k. ú. Přívoz, bude souhlas vydán max. pro 13 stanovišť taxislužby, 

s tím, že z tohoto počtu může být každému žadateli vyhrazeno maximálně 1 

stanoviště taxislužby. 

10. Pořádání sportovních, kulturních, náboženských, zábavních a podobných akcí, jestliže 

by jimi mohla být ohrožena bezpečnost nebo plynulost silničního provozu  bude  na 

dobu max. 1 týdne. 

11. U stavebních prací, kdy bude na pozemní komunikaci  umístěno lešení, bude  zajištěna  

ochrana  okolního provozu pozemní komunikace  např. ochrannou sítí nebo jiným    

bezpečnostním opatřením.   
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12. Pokud bude požadované zvláštní užívání pozemní komunikace v rozporu s výše 

uvedenými podmínkami (mimo odst. 1, písm. a) a c) a odst. 6 písm. a) až l) v případě 

uzavření nájemní smlouvy s městským obvodem) nebo bude ohrožovat bezpečnost 

silničního provozu nebo bude značně omezovat jiné činnosti (zejména údržbu, provoz 

a správu) na pozemní komunikaci, případně může způsobit poškození pozemní 

komunikace, nebude odborem investic a místního hospodářství vydán souhlas se 

zvláštním užíváním dle výše uvedených ustanovení zákona č. 13/1997 Sb., o 

pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.    

13. V rámci souhlasu se zvláštním užíváním pozemních komunikací k zajištění 

bezpečnosti a plynulosti silničního provozu dle příslušných  právních předpisů mohou 

být odborem investic  a místního hospodářství, městského obvodu Moravská Ostrava  

a Přívoz  stanoveny další podmínky.  

 


