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             Zásady instalace zimního sezónního mobiliáře
určeného k příležitostné venkovní konzumaci v MPR Olomouc:

1.1 Doba umístění :

Zimní sezónní mobiliář sloužící venkovní konzumaci během zimní sezóny lze na veřejných 
prostranstvích v MPR Olomouc umísťovat v období od podzimu do jara následujícího roku (od 1.11. do 
31.3.). Výjimku tvoří doba konání Olomouckých vánočních trhů (od 1. 11. do 1. 1. následujícího roku), 
kdy zimní sezónní mobiliář nelze umísťovat na Dolním a Horním náměstí. Podmínkou umístění zimního 
mobiliáře je jeho každodenní odklízení nejpozději do konce provozní doby příslušného restauračního 
zařízení. Provozovatel je rovněž povinen provádět zimní údržbu (úklid sněhu …) v rozsahu záboru 
veřejného prostranství před restauračním zařízením.

1.2 Prostor k umístění:

Zimní sezónní mobiliář lze na veřejných a veřejně přístupných prostranstvích uvnitř MPR        
(na chodnících a místních komunikacích, na nádvořích, ve dvorech a v prostorách uvnitř bloků, 
v průchodech a pasážích …) instalovat výhradně v bezprostřední návaznosti na restaurační zařízení, ze 
kterého bude obsluhován. Počet pultů nebo stolků umístěných na veřejném prostranství před 
provozovnou bude limitován délkou fasády příslušného objektu. Před restauračním zařízením lze 
v zimním období umístit maximálně  4 pulty nebo 4 stolky se židličkami. V odůvodněných případech lze 
navýšení počtu stolů posoudit individuálně, nesmí však přesáhnout délku, kterou v rámci průčelní 
fasády zaujímá mateřská provozovna. 

1.3 Způsob umístění a druhy mobiliáře určeného ke konzumaci v zimní sezóně:

Základními prvky zimního sezónního mobiliáře určeného k venkovní konzumaci jsou:
a) vysoké stolky (pulty), určené ke konzumaci vstoje
b) nízké stolky se židličkami
Plocha stolku nebo pultu nesmí být větší než 1 m2. Uvedené prvky zimního sezónního mobiliáře 

by měly být vyrobeny z historicky tradičních materiálů (dřevo, kov … ) a nesmí být užity jako nosiče 
reklamy. Nepřípustný je typový nábytek z plastů.

Budování pódií (podest) je v zimním období nepřípustné stejně jako doplňování dalších 
mobiliářových prvků (teplomety, ohrazení, samostatně stojící markýzy, výdejní objekty … ).

1.4 Bezbariérové užívání staveb:

Při instalaci zimního sezónního mobiliáře v MPR Olomouc je třeba brát ohled na požadavky 
osob se sníženou schopností pohybu a orientace (vyhláška 398/2009 Sb. o obecných technických 
požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb). Jde zejména o zachování přirozené vodící 
linie podél fasády objektu, přičemž šířka průchodu mezi fasádou a mobiliářem musí být alespoň 1.500 
mm. V odůvodněných případech lze tuto šířku zúžit na 900 mm, nepřekročí-li délka průchodu 5 m.

1.5. Podklady a způsob projednání:

K vydání rozhodnutí o povolení zvláštního užívání místní komunikace za účelem instalace 
zimního sezónního mobiliáře není automatický právní nárok. Kromě závazného stanoviska příslušného 
orgánu památkové péče (MMOL-OPP) je třeba k žádosti doložit zákres lokality do katastrální mapy a
fotodokumentaci použitého mobiliáře včetně situačního náčrtu jeho konkrétního rozmístění.




