Informace k nařízení města
Český Krumlov č. 4/2017
tržní řád s účinností od 1. 4. 2018
Text vybraný z Tržního řádu 4/2017 (dále jen „Tržní řád“):
V městské památkové rezervaci a na místech uvedených v zákresu, který tvoří přílohu č. 1 tohoto
nařízení, lze prodávat zboží, poskytovat služby, nabízet služby (čl. 2, bod 9) a nabízet zboží (čl. 2, bod 10)
mimo provozovnu určenou k tomuto účelu kolaudačním rozhodnutím pouze se souhlasem města Český
Krumlov. Žádost o vydání souhlasu se podává na Odboru dopravy a silničního hospodářství Městského
úřadu Český Krumlov. K žádosti o vydání souhlasu se z titulu svých pravomocí vyjadřují Odbor územního
plánování a památkové péče a Odbor dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu Český Krumlov.
Poznámka: Zbožím je myšleno jakékoliv zboží, které je vystavováno mimo provozovnu k tomu účelu určenou kolaudačním rozhodnutím a dále také služba nabízená mimo provozovnu k tomu účelu určenou kolaudačním rozhodnutím, ať již
samotné fyzicky vystavené anebo vystavené prostřednictvím
fotografie zboží. Službou jsou zde myšleny i fotografie zobrazující pokoje a další prostory uvnitř provozovny (recepce, bar,
terasa apod.), nabízející fakultativní výlety, zájezdy, pronájem
sportovního zařízení apod. a také služba, že v provozovně
jsou přijímány platební karty určitého typu a je poskytováno
internetové připojení (dále jen „Zboží“).
Město Český Krumlov v roce 2010 schválilo „PRAVIDLA pro
umisťování přenosných reklamních zařízení a pro vystavování zboží“ s účinností od 2. 10. 2010 (dále jen „Pravidla“).
Text vybraný z Pravidel: Nabídka a vystavování zboží na místech mimo provozovnu určenou k tomuto účelu kolaudačním rozhodnutím podle zvláštního zákona, které bude stejného druhu jako v této provozovně, umístěné na zemi nebo
na přenosném zařízení nebo pomocí technického zařízení či
konstrukce na zdi domu nebo na vchodových dveřích okenicích, schodech vstupů by měla splňovat tato doporučení:
a) Reklamní zařízení nesoucí nabízené zboží může být pouze
jedno o velikosti max. 130 cm výšky a 70 cm šířky a nesmí
obsahovat směrové šipky.
b) Reklamní zařízení by mělo být zhotoveno řemeslně
z vhodného historicky tradičního materiálu, s vhodnou
strukturou povrchu a barevným zpracováním.
c) Umístění a vystavování zboží, prodávaného v provozovně,
na pozemku před provozovnou lze bez reklamního zařízení (bez jakéhokoliv stojanu) vystavit na ploše max. 1,0 m2,
tak aby nebránilo pohybu chodců.

Doporučení pro Tržní řád
1. Dodržování Pravidel schválených v roce 2010.
2. Nedoporučuje se pokládat zboží na okenní parapety
domů a další volné plochy na objektech.

3. Nedoporučuje se zboží zavěšovat samotné či pomocí provázků, lan, háčků, ramínek, věšáčků apod. na okna, okenice,
dveře, dveřnice, vitríny a fasády a další součásti fasád domů.
4. Nedoporučuje se na okenice, dveřnice jakkoliv způsobem
umisťovat fotograficky či jinak zobrazované zboží a jakákoliv reklamní zařízení nebo informace na plochu větší,
než je přibližně polovina okenice a dveřnice. Pokud provozovna užívá více oken či dveří, nedoporučuje se prezentaci
zboží osadit na všechny okenice či dveřnice.
5. Nedoporučuje se na skleněné plochy (zasklení oken, dveří
a vitrín) umisťovat větší počet samolepek či plakátů lepených z venku či z vnitřku na sklo:
a) samolepky a plakáty zobrazující zboží či služby nabízené uvnitř v provozovně zboží určené ke konzumaci a reklamy výrobců (např. nápoje, jídlo, reklamy
pivovarů apod.) a zobrazování služeb (fotografie
pokojů, baru, teras apod.) neumisťovat vůbec;
b) nedoporučuje se umístění většího množství či nepřiměřeně velkých samolepek na služby přijímání
platební karty určitého typu a poskytování internetové připojení;
c) samolepky bezpodmínečně nutné pro provoz zkolaudované provozovny (např. provozní doba apod.)
lze připustit.

Administrace žádostí
S jednotlivými žádostmi bude naloženo následovně: Odbor
dopravy a silničního hospodářství (ODSH) po přijetí žádosti
tuto vyhodnotí z pohledu své působnosti a požádá o vyjádření Odbor památkové péče (OPP). Oba tyto odbory budou
žádost posuzovat zejména ve světle souladu s doporučeními,
která uvádí tento dokument. Po vypracování obou vyjádření předá ODSH věc k rozhodnutí Radě města Český Krumlov.
V případě, že některé z posouzení bude negativní, spojí se
ODSH s žadatelem a pokusí se nalézt jiné, přijatelné řešení.
Po jeho nalezení, anebo pokud bude žadatel trvat na projednání svého původního návrhu, věc předá k rozhodnutí Radě
města Český Krumlov.

Příloha č. 1:
Příklady dobré a špatné praxe vystavování zboží a nabízení služeb
Ad 1)
Dodržování Pravidel schválených
v roce 2010.
Příklad špatné praxe

Ad 2)
Nedoporučuje se pokládat zboží
na okenní parapety domů a další volné
plochy domů.
Příklad špatné praxe

Zhodnocení stavu: Úplně vlevo od vstupu do provozovny se šátky je umístěno jedno podélné reklamní zařízení
na vystavení zboží. Pokud splňuje rozměry výšku 130 cm
a šířku 70 cm, je v souladu s pravidly. Reklamní zařízení
na místě samém je ještě nutné posoudit, zda je z vhodných materiálů a vhodně vyrobené – vhodně do historického prostředí.
Druhé reklamní zařízení na vystavení zboží (pohlednice)
umístěné na pravé straně od vstupu nesplňuje pravidla
z roku 2010. Zdůvodnění: nepřipouští se druhé takové
zařízení. Zařízení je pravděpodobně vyšší než 130 cm, zařízení je moderní a není vhodné do historického prostředí.

Batohy na parapet okna nepatří.
Doporučení k nápravě stavu: odstranit batohy.

Doporučení k nápravě stavu: odstranit druhou stojku.

Příklad dobré praxe

Příklad dobré praxe

Na parapety oken mohou být umístěny květníky s květinami, jako tradiční činnost, kdy si lidé zdobí své obydlí.

Zboží vystavené přímo na zemi či schodech před provozovnou je na ploše do 1 m2.

Ad 3)
Nedoporučuje se zboží zavěšovat samotné
či pomocí provázků, lan, háčků,
ramínek věšáčků apod.
Příklad špatné praxe

Ad 4)
Nedoporučuje se na okenice, dveřnice
jakkoliv způsobem umisťovat fotograficky
či jinak zobrazované zboží a jakákoliv
reklamní zařízení nebo informace na plochu
větší, než je přibližně polovina okenice
a dveřnice. Pokud provozovna užívá více
oken či dveří, nedoporučuje se prezentaci
zboží osadit na všechny okenice či dveřnice.
Příklad špatné praxe

Všechno vystavené zboží je věšeno pomocí ramínek, řetízků, kovových tyčí, provázků na dveřnice a okapový svod.
Doporučení k nápravě stavu: odstranit všechno takhle
vystavené zboží a zvolit jiný způsob nabídky zboží v souladu s Pravidly a s Tržním řádem.

Reklama pivovaru.
Reklama zakrývá celé dveřnice.
Reklama zakrývá celé dveřnice a nabízí zájezdy, které se
realizují mimo provozovnu.

Příklad dobré praxe
Textilní a další nabízené zboží je vystavené za výlohou,
uvnitř provozovny.

Příklad dobré praxe
Reklama zakrývá jen část dveřnic, na reklamu je použit
tradiční materiál (dřevo, sklo), je užito tradiční zpracování
(písmomalířský nápis). Reklama na dveřnících vpravo je
příkladná do historického prostředí.

Ad 5)

Nedoporučuje se na skleněné plochy
(zasklení oken, dveří a vitrín) umisťovat
větší počet samolepek či plakátů lepených
z venku či z vnitřku na sklo:

ad b)

Příklad špatné praxe

a) samolepky a plakáty zobrazující zboží či služby nabízené uvnitř v provozovně zboží určené k orální konzumaci a reklamy výrobců (např. nápoje, jídlo, reklamy pivovarů apod.) a zobrazování služeb (fotografie pokojů,
baru, teras apod.) neumisťovat vůbec;
b) nedoporučuje se umístění většího množství či nepřiměřeně velkých samolepek na služby přijímání platební karty určitého typu a poskytování internetové připojení;
c) samolepky bezpodmínečně nutné pro provoz zkolaudované provozovny (např. provozní doba apod.) lze
připustit.
ad a)

Příklad špatné praxe
-

Nedoporučuje se umístění většího množství či nepřiměřeně velkých samolepek na služby přijímání platební karty
určitého typu a poskytování internetové připojení.
Doporučení k nápravě: zvolit menší formáty samolepek,
zvážit, které samolepky jsou pravdu nutné pro provozovnu. Zvážit, zda je možné informace sesadit do menšího
počtu skleněných tabulí.

Příklad dobré praxe

Samolepky zobrazují reklamy na nápoje a jejich výrobce
či dodavatele a nabízenou slevu, samolepky zakrývají velkou část skleněné plochy okna.
Doporučení k nápravě stavu: odstranit samolepky a vystavit zboží či slevu za oknem.

Na skle vstupních dveří je zveřejněna informace o provozovně a její pracovní době formou cedule nebo samolepky ve vyhovující velikosti. Stejně tak je vhodně zvolena
velikost a umístění samolepek, které platební karty jsou
přijímány a informace o službě taxi a internetovém připojení.

