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RESTAURAČNÍ ZAHRÁDKY
V MĚSTSKÉ PAMÁTKOVÉ REZERVACI OLOMOUC

Pojmy a zkratky

grafi cká značka fi rmy, společnosti
či organizace, (někdy také logotyp)

• LOGO městská památková rezervace 
Olomouc

• MPR

Národní památkový ústav, územní 
pracoviště v Olomouci, zkráceně
také NPÚ

•  NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV 
V OLOMOUCI

odbor památkové péče Magistrátu 
města Olomouce, zkráceně také 
MMOl OPP, OPP

• ODBOR PAMÁTKOVÉ PÉČE

ochranné pásmo (zde myšleno 
ochranné pásmo MPR Olomouc)

• OP

Regulační plán městské památkové 
rezervace Olomouc

• RP MPR

Územní plán Olomouc, ve znění 
pozdějších změn

• ÚP OLOMOUC

Magistrát města Olomouce

• MMOl

jsou všechna náměstí, ulice, tržiště, 
chodníky, veřejná zeleň, parky a další 
prostory přístupné každému bez 
omezení

• VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ

soubor opatření, které zajistí 
samostatný bezpečný pohyb
a užívání staveb osobami s omeze
nou schopností pohybu a orientace

• BEZBARIÉROVOST

navazujícími orientačními body, které 
jsou součástí bezprostředního okolí 
trasy nevidomého, tyto orientační 
body tvoří hlavně stavby a jejich části, 
příkladem zde může být styk stěny 
domů a roviny chodníku

• PŘIROZENÁ VODÍCÍ LINIE

veškeré přenosné vybavení (stoly, 
židle, slunečníky, reklamní stojany, 
květníky)

• MOBILIÁŘ
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PLATNOST METODIKY

Metodika byla schválena radou města Olomouce (dále RMO) na jednání dne 8. 8. 2022 a uplatňuje se na nově 
umisťované restaurační zahrádky od 1. 1. 2023. Pro restaurační zahrádky, které byly umístěny už v roce 2022, je 
stanoveno přechodné období pět let a metodika pro ně začne platit nejpozději od 1. 1. 2028.



RESTAURAČNÍ ZAHRÁDKY 
V MĚSTSKÉ PAMÁTKOVÉ REZERVACI OLOMOUC

Významnou sezónní součástí 
uličního interiéru města jsou 
restaurační zahrádky („před-
zahrádky“, „letní venkovní  
posezení“ apod.). Jejich umístění 
a způsob provedení do značné 
míry spoluurčují kvalitu prostředí, 
proto jsou na ně z hlediska  
památkové péče kladeny značné 
nároky. A to zejména na území 
Městské památkové rezervace 
(MPR) Olomouc.  
Estetická kvalita zahrádek jako 
prvků dotvářejících charakter 
ulic a náměstí v MPR proto 
musí být na vysoké úrovni.

Během uplynulých cca 150 let vývo
je veřejného interiéru se v Olomouci 
nevyvinul typologicky a esteticky 
jednotný model restauračních 
zahrádek. Snad jen na pohledni
cích z doby doznívající Rakousko
uherské monarchie z přelomu  
19. a 20. století lze vysledovat  
určité jednotící tendence. Tehdejší 
zahrádky v centru Olomouce (nebylo 
jich snad ani 10 % dnešního počtu) 
bývaly zpravidla ohraničené zelení 
v truhlících (např. Zimostráz vždy
zelený) a stíněné plátěnými mar
kýzami nad výkladci klasicistních 
fasád. Následně byla kontinuita 
vývoje tohoto specifického typu 
městského mobiliáře několikrát 
přerušena změnami režimů.

A | Úvod

   Městská památková rezervace Olomouc
   Ochranné pásmo městské památkové rezervace Olomouc
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Od roku 1990 začal počet sou
kromých restauračních zařízení 
v centru Olomouce rychle narůstat 
a během posledních deseti let se 
začaly enormně množit zejména 
požadavky na budování zahrádek 
na veřejných prostranstvích v histo
rickém centru. Přitom vzrůstá také 
tlak provozovatelů na přizpůsobení 
zahrádek celoročnímu provozu, což 
je jen těžko slučitelné s požadavky 
památkové péče. Podobné záměry 
totiž popírají snahu zachovat u za
hrádek v historickém jádru města 
jejich vizuální transparentnost  
a tradiční sezónní charakter.

Provozovatelé restauračních zařízení 
musí mít na zřeteli, že primárním 
smyslem předzahrádky není rozší
ření vlastního odbytového prostoru 
na úkor poskytovatele levného 
pronájmu veřejného prostranství. 
Důležitá je snaha zprostředko
vat zákazníkům pocit příjemného 
a kultivovaného venkovního letního 
posezení v historickém centru 
města, při němž kromě konzumace 
dochází i k zážitkům formou „vidět 
a být viděn“. Izolace návštěvníků 
za neprůhledným ohrazením nebo 
kontejnerovou zelení či dokonce 
v uzavíratelných objektech, je  
s uvedenou základní ideou v rozporu.

Z této úvahy logicky vyplývá také 
požadavek na vzhled zahrádek. 
Mělo by jít o co nejjednodušší 
soubory venkovního nábytku (židlí 
a stolků), které případně doplňují 
stínící prvky, jež lze během letní 
sezóny denně znovu instalovat. 
Veškeré další součásti (ohrazení, 
zeleň, podesty aj.) jsou nadbytečné 
a většinou nežádoucí. Měly by být 
proto uplatňovány zcela výjimečně 
a jen v dostatečně zdůvodněných 
případech.



RESTAURAČNÍ ZAHRÁDKY 
V MĚSTSKÉ PAMÁTKOVÉ REZERVACI OLOMOUC

V závazné části Regulačního plánu 
MPR (RP MPR) Olomouc jsou 
jako přípustné uvedeny pouze 
„menší letní restaurační ‚zahrádky‘ 
sestávající ze skupin stolků se žid-
lemi a slunečníky, případně dalšími 
vizuálně nerušivými prvky nevytvá-
řejícími ve svém celku pohledové 
bariéry a konkurenční dominanty 
v historickém prostředí.“

Valná většina restauračních zahrá
dek v MPR Olomouc vykazuje vůči 
regulativům RP MPR více či méně 
závažné prohřešky (některé z po
destových „letních teras“ jsou se 
závaznou částí RP MPR v přímém 
rozporu).

ZPŮSOB UMÍSTĚNÍ ZAHRÁDKY

Žadatelé o pronájem veřejného 
prostranství nemají automatický 
právní nárok na vydání souhlasu 
a musí rovněž počítat s možností, 
že právě na místě před jejich pod
nikem zahrádku nelze umístit  
(např. z prostorových důvodů).
Při umísťování zahrádek je třeba 
přiměřeně respektovat také poža
davky osob se sníženou schopností 
pohybu a orientace.

Tentýž dokument uvádí jako  
nepřípustnou výstavbu „sezónních, 
celoplošně zastřešených pódiových 
(podestových) restauračních 
zařízení doplněných servisními ob-
jekty, barovými pulty a masivním 
ohrazením včetně mobilní zeleně, 
vytvářejících nevhodně pohledově 
exponovaná dominantní uskupení, 
konkurující okolní architektuře 
a historickému mobiliáři.“
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 CÍLE METODIKY B | Jednotlivá 
pravidla
Při umístění restauračních 

předzahrádek v MPR Olomouc 

je nutné prokázat splnění 

následujících kritérií:

Účelem tohoto koncepčního dokumentu 

je průběžná snaha o kultivaci veřejného 

prostoru v památkově chráněném 

území, zvýšení povědomí širší veřejnosti 

(zejména podnikatelů v pohostinství) 

o této problematice a docílení větší 

transparentnosti procesu posuzování 

nových zahrádek.



RESTAURAČNÍ ZAHRÁDKY 
V MĚSTSKÉ PAMÁTKOVÉ REZERVACI OLOMOUC

1/ DOBA UMÍSTĚNÍ

„LETNÍ SEZÓNA“

Restaurační zahrádky jsou sezónní
mi soubory prvků městského mobi
liáře. Jejich instalace v MPR Olomouc 
je přípustná pouze v době od 1. 4. 
do 31. 10. Nejpozději do tohoto 
termínu musí být odklizeny. Zařízení 
s celoročním provozem nejsou 
zahrádkami a jejich instalace na 
veřejných prostranstvích je nepří
pustná.
Pro instalaci sezónního mobiliáře 
v zimním období platí Zásady  
instalace zimního mobiliáře – MPR, 
schválené na jednání RMO 
29. 6. 2015.

2/ PROSTOR K UMÍSTĚNÍ

ZAHRÁDKY

Veřejná a veřejně přístupná pro
stranství – chodníky a komunikace 
zejména v „pěších zónách“, nádvoří, 
dvory, prostory uvnitř bloků, průcho
dy, pasáže a případně i plochy ze
leně (trávníky, parky aj.). Zahrádku 
lze instalovat výhradně v bezpro
středním kontaktu s „mateřskou“ 
provozovnou, odkud bude obslu
hována. A to zpravidla maximálně 
na šířku mateřské provozovny.

Umístění zahrádky
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3/ ZPŮSOB UMÍSTĚNÍ ZAHRÁDKY3/ ZPŮSOB UMÍSTĚNÍ

ZAHRÁDKY

Ze sezónního charakteru venkov
ních letních posezení vyplývá, že 
nebrání li tomu závažné okolnosti, 
je třeba zahrádky umísťovat co nej
jednodušším způsobem bez ohra
zení přímo na dlažbě – především 
kvůli zachování volných průhledů 
uličním interiérem. Nepřípustné je 
řešení restauračních zahrádek formou 
samostatných trvalých staveb, 
v krajních případech napojených na 
kanalizaci, vodovod a elektřinu, kdy 
jde v podstatě o privatizaci části 
veřejného prostranství soukromou 
stavbou.

4/ BUDOVÁNÍ PODEST

 

Rozměrově předimenzované  
zahrádky umístěné na vysokých 
podestách, často s kompaktním 
zastřešením spojeným s ohrazením, 
omezují běžný provoz na komunika
cích a brání pohledovému uplatně
ní parterů historických objektů. Tím 
snižují kvalitu veřejného prostoru, 
který je v památkově chráněném 
území předmětem nejen ochrany 
památkové péče, ale i komerčně 
sledovaného turistického zájmu. 
Takto řešené restaurační zahrád
ky nerespektují sezónní charakter 
a vytvářejí nové specifické stavby 
na plochách, které jsou primárně 
veřejnými prostranstvími. Užití podest 
lze z hlediska RP MPR tolerovat 

mateřské provozovny za následu
jících podmínek. Vodicí linie podél 
fasády musí být nahrazena ohra
zením kolmým k fasádě, na které 
navazuje ohrazení rovnoběžné s fasá
dou v délce min. 1,5 m. Přerušení 
vodicí linie rovnoběžné s fasádou 
je možné v délce max. 8 m.

jen zcela výjimečně. Například na 
značně svažitém terénu (při sklonu 
větším než 6 %) nebo při velkých 
nerovnostech dlažby. Jednoduchá 
konstrukce podesty bude od úrov
ně 0 směrem po svahu vyrovnávat 
terénní rozdíl do výše max. 20 cm. 
V těchto výjimečných a individuál
ně zdůvodněných případech může 
vhodně řešená podesta sloužit 
také jako umělá vodící linie pro 
osoby s omezenou schopností  
orientace.
Zároveň by zahrádka měla respek
tovat přirozenou vodící linii fasády 
a nepřerušovat ji. Tedy zachovat 
průchod podél přirozené vodící 
linie v šířce min. 1,5 m. V místech 
kde toto řešení není možné, lze 
umístit zahrádku k fasádě objektu 
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ZAHRÁDKY INSTALOVANÉ

NA CHODNÍCÍCH

U zahrádek instalovaných na chod
nících musí být zachován (v souladu 
s příslušnými dopravními předpisy) 
volný pruh pro pěší široký min. 1,5 m, 
do kterého se neumisťují žádné 
překážky. A to i od všech prvků 
městského mobiliáře. Na zvlášť 
frekventovaných místech musí 
být zachován volný pruh pro pěší 
široký alespoň 3 m a v místech 
s průjezdem automobilů volný pruh 
široký min. 3,5 m (výjimečně může 
být požadován volný pruh v šířce 
min. 4,5 m).

BUDOVÁNÍ PODEST
• NA ZNAČNĚ SVAŽITÉM TERÉNU (>6 %)
• PŘI VELKÝCH NEROVNOSTECH DLAŽBY

Navazují li na sebe více jak dvě  
zahrádky, které jsou umístěny  
s odstupem od fasády, je zapotřebí 
zachovat mezi nimi průchod min. 
1,5 m. Předzahrádky se neumísťují 
před vstupy, které slouží i jiným 
subjektům, jelikož takovéto vstupy 
nelze považovat za součást šířky 
mateřské provozovny.

m
ax. 1 m

m
ax.  

20 cm
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Schéma umístění předzahrádky

ZAHRÁDKA TĚSNĚ U FASÁDY

OBJEKTU PROVOZOVNY

 
Umístění předzahrádky před 
provozovnou.

C/ Průchozí profil

A/ Přirozená vodící linie 
- stěna domů

B/ Koridor pro nevidomé, 
šířka min. 1,5 m

1/ Restaurační předzahrádka
2/ Ohrazení restaurační předzahrádky
3/ Obrubník

3



C/ Průchozí profil

A/ Přirozená vodící linie 
- stěna domů

B/ Koridor pro nevidomé, 
šířka min. 1,5 m

ZAHRÁDKA V ODSAZENÉ

POLOZE OD OBJEKTU

PROVOZOVNY

 
Umístění předzahrádky 
v odsazené poloze u obruby.

RESTAURAČNÍ ZAHRÁDKY 
V MĚSTSKÉ PAMÁTKOVÉ REZERVACI OLOMOUC
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Bezbariérovost

POZNÁMKA

Je stanovena vyhláškou 
č. 398/2009 Sb. o obecných 
technických požadavcích 
zabezpečujících bezbariérové 
užívání staveb.

P
řir

oz
en

á 
vo

dí
cí

 li
ni

e 
- 

st
ěn

a 
do

m
ů

V případě umístění zahrádky 
do prostoru přirozené vodící linie, 
je třeba vytvořit vodící linii 
umělou viz. následující schéma.

min. 1,5 m max. 8 m min. 1,5 m

m
in. 1,5 m

m
ax. 8 m

m
in. 1,5 m
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1/ OHRAZENÍ ZAHRÁDKY

Nejlepší je restaurační zahrádky 
realizovat bez ohrazení. Mají sestá
vat jen z „nábytku“ (stolků a židlí), 
který je případně doplněn vhod
nými stínícími prvky (slunečníky 
nebo markýzami). Užití nejrůzněj
ších forem „oplocení“ je vesměs 
nežádoucí, neboť jakákoliv pevná 
zábrana představuje nejen mecha
nickou, ale také optickou bariéru, 
omezující volný průhled uličním 
interiérem a tím i možnost vnímání 
přilehlé historické zástavby. Vysoké 
celoplošné zástěny evokují dojem 
samostatné stavby.
Jsou li k instalaci ohrazení vážné 
důvody (omezení pohybu nevido
mých osob, kolize s provozem 

Vybavení zahrádek

automobilů atd.), je třeba volit 
v maximální možné míře transpa
rentní a barevně nevýrazný způsob, 
který minimalizuje vznik bariér při 
vnímání okolní zástavby.
Užití netransparentních nebo 
celoplošných ohrazení (kompaktní 
plošné zábrany – desky, textil, 
opakní sklo, plast aj., ohradní prvky 
imitující ploty u venkovských chalup 
apod.) je nepřípustné. Stejně jako 
umísťování reklamních a informač
ních tabulí na ohrazení nebo i sou
vislé řady velkoobjemových nádob 
se vzrostlou zelení (viz 2. 3. 4  
Zeleň).

2/ ZASTÍNĚNÍ ZAHRÁDKY

Slunečníky
(samostatně stojící stínící prvky): 
Vhodným způsobem zastínění 
zahrádky jsou jednotlivé plátěné 
slunečníky kotvené do podest 
nebo stojanů (nikoliv do betono
vých tvarovek) ve světlých jednoba
revných odstínech bez reklamních 
potisků nebo kontrastních či fluo
rescenčních vzorů. Minimální výška 
slunečníku nad úrovní terénu (ulice, 
chodníku aj.) je 2,1 m. Velkoplošné 
slunečníky nesmí přesahovat 
schválený půdorysný obvod zahrád
ky (zejména v úzkých historických 
uličkách v MPR Olomouc).
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SLUNEČNÍKY
• SVÝM ROZMĚREM NEPŘESAHUJÍ PLOCHU PŘEDZAHRÁDKY

Markýzy
Mohou být řešené jako součásti 
výkladců, případně kotvené do 
fasád objektů. Vhodnost použití 
markýzy pro dané místo a objekt je 
třeba vždy individuálně posoudit. 
Nepřípustné jsou samostatně sto
jící markýzy či použití podpěrných 
sloupků. Co se týče materiálu 
a provedení, měly by být vyrobeny 
z plátna ve světlých odstínech. Nejlé
pe v jednobarevné úpravě, bez  
reklamních potisků a kontrastních 
či fluorescenčních vzorů. Nepří
pustné jsou pogumované plachty 
a různé jiné krytiny uplatňované 
u trvalých nebo dočasných staveb. 
Vhodné jsou markýzy řešené jako 
integrální součásti výkladců, zejména 

předsazených (v roletové schránce 
v čele výkladce), nebo markýzy 
provedené jako rolety bez krycího 
boxu umístěné jednotlivě na šířku 
výkladců. Jiné typy lze v parteru 
umístit jen zcela výjimečně, přičemž 
je třeba brát v úvahu typ objektu 
a charakter lokality, v níž mají být 
instalovány.

V rámci jedné předzahrádky není 
vhodné kombinovat výše zmíněné 
druhy zastínění.

m
in

. 2
,1

 m



RESTAURAČNÍ ZAHRÁDKY 
V MĚSTSKÉ PAMÁTKOVÉ REZERVACI OLOMOUC

3/ MOBILIÁŘ A OSTATNÍ

Nábytek
Stolky a židle/lavice by měly být 
provedeny z tradičních a přírodních 
materiálů (dřevo, kov, ratan apod.). 
V případě produktů s výjimečnou 
kvalitou výtvarného a řemeslného 
zpracování není vyloučeno ani pou
žití soudobých materiálů. Umístění 
a ztvárnění restauračních zahrádek 
musí respektovat a vhodně doplňo
vat celkový „charakter místa“ sou
visejícího veřejného prostranství 
z prostorového, architektonického 
i funkčního hlediska.
Nepřípustný je levný typový plasto
vý nábytek nebo nábytek opatřený 
reklamou a reklamními označeními.

Doplňkový mobiliář zahrádky
Jde o široký soubor prvků (uzamy
katelné budky a doplňkové objekty 
s výčepními a chladicími pulty, grily, 
pokladnami, zmrzlinovými a nápo
jovými automaty apod.; osvětlení; 
televizní obrazovky; teplomety; 
koberce apod.), jejichž začleňování 
do zahrádek je nežádoucí a z hlediska 
RP MPR zpravidla nepřípustné. 
Veškeré obslužné činnosti je třeba 
zajišťovat přímo z „mateřské“ pro
vozovny. Ve výjimečných a odůvod
něných případech lze individuálně 
posoudit umístění zařízení pro pro
dej zmrzliny v prostoru předzahrád
ky (pouze v době prodeje).

Reklama
Regulační plán nepřipouští na území 
MPR Olomouc velkoplošnou reklamu 
a veškerou reklamu (reklamní nápi
sy, solitérní objekty, obrazovky atd.) 
nemající vztah k dané provozovně. 
Reklama na předzahrádkách by se 
proto měla omezit výhradně na firemní 
loga „mateřského“ podniku, umísťo
vaná přednostně na volány sluneč
níků a markýz. Reklama na výrobky 
je obecně nežádoucí, nevhodným 
způsobem zaplňuje prostředí MPR 
vizuálním balastem a ruší tak vnímání 
okolního historického prostředí.  
Reklamní panely na ohrazeních zahrá
dek, stejně jako velkoplošné potisky 
(loga dodavatelů sortimentu apod.)  
na slunečnících a markýzách zahrádek 
jsou z hlediska RP MPR nepřípustné.

Zeleň
Užití zeleně je rovněž podmíněno 
především požadavkem na zamezení 
vzniku optických bariér a omezuje se 
zpravidla jen na střídmé a drobné 
„okrašlující prvky“ (např. květináče 
nebo truhlíky s letničkami a jinou 
listnatou zelení). Zcela nevhodné 
jsou betonové kontejnery s jeh
ličnany (tújemi apod.), ale i větší 
množství zeleně vytvářející souvis
lou optickou bariéru.
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Restaurační předzahrádky se po
volují vydáním Rozhodnutí o povo
lení zvláštního užívání, které vydává 
oddělení státní správy na úseku 
pozemních komunikací odboru 
stavebního, jako příslušný silniční 
správní úřad. Zřízení restaurační 
zahrádky v MPR Olomouc je pod
míněno souhlasným stanoviskem 
odboru památkové péče Magistrátu 
města Olomouce (dále MMOl).
Předzahrádky na chodnících  
a vozovkách ve vlastnictví statutár
ního města Olomouc (dále SMOl) 

C | Proces povolování

se povolují formou tzv. zvláštního 
užívání dle zákona č. 13/1997 Sb., 
o pozemních komunikacích, ve  
znění pozdějších předpisů, na zá
kladě projednání žádosti s vlastní
kem místních komunikací odborem 
dopravy a územního rozvoje, pří
slušným orgánem Policie ČR  
(Dopravní inspektorát Policie ČR  
– pokud umístění předzahrádky 
může narušit plynulost a bezpeč
nost silničního provozu), v MPR 
a ochranném pásmu MPR s do
tčeným orgánem v oblasti stát

stanovisko odboru památkové 
péče je nezbytné i v případě zámě
rů instalace zahrádek ve vnitroblo
cích v MPR Olomouc, které musí 
žadatelé dokumentovat stejně jako 
zahrádky v uličním prostoru.

ní památkové péče a v případě 
bezprostřední blízkosti národních 
kulturních památek (např. barokní 
kašny a sloupy) i s odborem spor
tu, kultury a památkové péče  
Krajského úřadu Olomouckého kraje.
Závazné stanovisko odboru památ
kové péče je vydáváno zásadně 
na dobu jedné sezóny, aby bylo 
možno reagovat na úpravy rozsahu 
plochy záboru, technického prove
dení zahrádky nebo vzhledu jejího 
mobiliáře, které byly vyvolané např. 
změnou provozovatele. Závazné 
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1/ ŽÁDOST

 
Žadatel o umístění předzahrádky, kte
rá bude umístěna na vozovce nebo 
chodníku ve vlastnictví SMOl v MPR 
Olomouc, podá vyplněnou žádost 
o povolení zvláštního užívání pozemní 
komunikace dle § 25 odst. (6) písm. c), 
d), e) zákona č. 13/1997 Sb. na oddě
lení státní správy na úseku pozemních 
komunikací odboru stavebního (přísluš
ný silniční správní úřad), dále žádost 
o vydání závazného stanoviska k umís
tění předzahrádky v MPR Olomouc na 
odboru památkové péče a žádost o vy
jádření útvaru hlavního architekta odbo
ru strategie a řízení MMOl. Žádosti lze 
podat současně. Doporučujeme po
dávat žádosti s předstihem na přelomu 
ledna/února pro aktuální kalendářní rok.

4/ ODBOR DOPRAVY

A ÚZEMNÍHO ROZVOJE
 
Odbor dopravy a územního rozvoje 
po obdržení vyjádření městské policie 
a útvaru hlavního architekta předloží 
zprávu pro jednání RMO. Usnesení 
RMO slouží jako podklad pro vyjádření 
vlastníka místní komunikace.

Postup při povolování 
restauračních zahrádek

2/ POPLATEK

Při podání žádosti o povolení 
zvláštního užívání pozemní komuni
kace na silničním správním úřadu 
se platí správní poplatek podle 
doby, na kterou se rozhodnutí vy
dává (500 Kč pokud je doba po
volení zvláštního užívání pozemní 
komunikace kratší než 6 měsíců, 
nebo 1000 Kč pokud je tato doba 
delší než 6 měsíců).

3/ ÚCASTNÍCI ŘÍZENÍ
 
Po podání žádosti úsek pozemních 
komunikací odboru stavebního obešle 
účastníky řízení, kterými jsou žadatel 
a vlastník místní komunikace (odbor 
dopravy a územního rozvoje), a do
tčené orgány (odbor památkové péče 
a případně Dopravní inspektorát Policie 
ČR): Na vědomí je rovněž vyrozuměna 
také městská policie, která své vyjádře
ní posílá na odbor dopravy a územního 
rozvoje.
• Vlastník místní komunikace od silniční
ho správního úřadu obdrží kopii žádosti, 
situaci, foto nebo vizualizaci zamýšlené 
předzahrádky.
• Dotčené orgány a městská policie 
od silničního správního úřadu obdrží 
situaci, foto nebo vizualizaci zamýšlené 
předzahrádky.



5/ DOHODA O PROVOZOVÁNÍ

PŘEDZAHRÁDKY

 

V případě odsouhlasení předza
hrádky RMO, je nutné podepsat na 
odboru dopravy a územního rozvoje 
Dohodu o provozování předzahrád
ky mezi SMOl a provozovatelem 
předzahrádky. Teprve po podepsá
ní dohody odešle odbor dopravy 
a územního rozvoje na oddělení 
státní správy na úseku pozemních 
komunikací odboru stavebního své 
vyjádření.

6/ ROZHODNUTÍ O POVOLENÍ

ZVLÁŠTNÍHO UŽÍVÁNÍ

POZEMNÍ KOMUNIKACE

 
Rozhodnutí o povolení zvláštního 
užívání pozemní komunikace za 
účelem umístění předzahrádky 
vydá oddělení státní správy na 
úseku pozemních komunikací od
boru stavebního po obdržení všech 
vyjádření a stanovisek, které pře
depisuje zákon o pozemních komu
nikacích a vyhláška č. 104/1997 
Sb. V případě, že budou všechna 
potřebná stanoviska kladná, povo
lení zvláštního užívání pozemní ko
munikace pro zřízení předzahrádky 
bude vydáno. V opačném případě 
je žádost zamítnuta.

7/ ŽÁDOST

NA STAVEBNÍM ÚŘADĚ

 
V případě, že bude předzahrádka 
v přechodném období navržena 
tak, že vyžaduje příslušné povo
lení stavebního úřadu, je nutné 
podat žádost na stavebním úřadě 
(oddělení územně správním nebo 
oddělení pozemních staveb odboru 
stavebního MMOl).

8/ ROZHODNUTÍ

 
Žadatel obdrží rozhodnutí.
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• umístění 
kótovaný zákres plochy zahrádky 
do katastrální mapy s uvedením 
velikosti záboru v metrech čtve
rečních, vyznačením odstupů od 
objektu a mobiliáře, zachování prů
chodů a průjezdů. V případě, že je 
součástí žádosti umístění podesty 
je třeba doplnit kótovaný výkres 
detailu jejího technického řešení 
(materiál, výška);

Povinné přílohy k žádosti

• fotodokumentace, vizuali-
zace nebo jiná dokumentace 
(např. pohled) vyobrazení pro-
storového uspořádání předza-
hrádky v kontextu uličního 
interiéru;

• plná moc vlastníka dotčené-
ho pozemku, na kterém bude 
předzahrádka umístěna (za 
SMOl vydává odbor majetko-
právní);

• vybavení
• mobiliář: specifikace navrženého 
nábytku, materiálové řešení a povr
chová úprava, prospekt, resp. foto
dokumentace,
• ohrazení: kótovaná výkresová 
dokumentace – celek, detail jed
notlivého prvku, materiálové řešení, 
barevné provedení (je li ohrazení 
umisťováno),
• zastínění: kótovaná výkresová 
dokumentace navrženého způsobu 
zastínění, způsob kotvení stínicích 
prvků, barevné provedení a rozvr
žení případného firemního označení 
(je li zastínění umisťováno);

• výpis z obchodního rejstříku 
(živnostenský list);

• plná moc (v případě zastupo-
vání žadatele).



Příklady
1/ Riegrova 

2/ Horní náměstí

3/ Horní náměstí 

4/ Markýzy, slunečníky

5/ Dolní náměstí

6/ Dolní náměstí

7/ 28. října
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možnost umístění
předzahrádek

možnost umístění
předzahrádek

MATEŘSKÁ
PROVOZVONA

šířka předzahrádky

(max. rovno šířce 

mateřské provozovny)

šířka mateřské provozovny

ohrazení ze tří stran
od vozovky
z důvodu bezpečnosti

PŘEDZAHRÁDKA
na podestě
(max. výška 

podesty 20 cm)

navázat podestou na
linii obrubníků

při navázání více než dvou
předzahrádek zachovat 

průchod min. 1,5 m

Stav zahrádky v roce 2021 Návrh způsobu provední

Ulice bez zahrádky Schéma možného umístění



252/ Horní náměstí

Stav zahrádky v roce 2021 Návrh způsobu provední

Ulice bez zahrádky Schéma možného umístění
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PŘEDZAHRÁDKA
bez podesty 
na chodníku 

MATEŘSKÁ

PROVOZVONA

průchod
min. 1,5 m

šíř
ka objektu 

 

Stav zahrádky v roce 2022 Návrh způsobu provední

Ulice bez zahrádky Schéma možného umístění

3/ Horní náměstí



274/ Horní náměstí A) markýzy

Stav zahrádky v roce 2021 Návrh způsobu provední

Ulice bez zahrádky Schéma možného umístění
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V MĚSTSKÉ PAMÁTKOVÉ REZERVACI OLOMOUC 4/ Horní náměstí B/ slunečníky

Stav zahrádky v roce 2021 Návrh způsobu provední

Ulice bez zahrádky Schéma možného umístění
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možnost umístění
předzahrádek

PŘEDZAHRÁDKA
na podestě
(max.výška 

podesty 20 cm)

průjezd 
min. 4,5 m

min. 3,0 m

MATEŘSKÁ
PROVOZVONA

průchod

šířka m
ateřské

 provozovny

šířka objektu

5/ Dolní náměstí

Stav zahrádky v roce 2022 Návrh způsobu provední

Ulice bez zahrádky Schéma možného umístění
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Stav zahrádky v roce 2021 Návrh způsobu provední

Ulice bez zahrádky Schéma možného umístění



317/ 28. října

Stav zahrádky v roce 2021 Návrh způsobu provední

Ulice bez zahrádky Schéma možného umístění



Příklady Pozitivní příklady z Olomouce 

Pozitivní příklady z jiných měst



33Pozitivní příklady z Olomouce

Univerzitní ulice Biskupské náměstí

Horní náměstí Dolní náměstí
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Praha, Česká republika Vídeň, Rakousko

Stockholm, Švédsko Logroño, Španělsko

Pozitivní příklady z jiných měst



Rothenburg, Německo
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