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OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA 

ze dne 2000, 

kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 7/1998 Tržní řád 

 
Městská rada města Český Krumlov 

schválila dle ustanovení § 18 zákona č. 
455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, 
ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s 
ustanovením § 21 odst. 1) a 2), § 24 odst. 1) 
a 2) a § 44 odst. 1) zák. ČNR č. 367/1990 
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění poz-
dějších předpisů, tuto obecné závaznou vy-
hlášku: 

Část I. 

Městská vyhláška č. 7/1998, Tržní řád, se 
doplňuje takto: 

V příloze č. 1, Místa pro prodej a poskyto-
vání služeb (tržiště), jejich rozdělení a stano-
vení kapacity a přiměřené vybavenosti - 
Český Krumlov, se odstavec 3. Sezónní 
stánky, mobilní pulty, podia, slunečníky na 
veřejném prostranství, mění na: „Sezónní 
stánky, mobilní pulty, předzahrádky - restau-
rační zahrádky, mobiliář“. 

V příloze č. 1, Místa pro prodej a poskyto-
vání služeb (tržiště), jejich rozdělení a stano-
vení kapacity a přiměřené vybavenosti - 
Český Krumlov, se v bodě 3. vypouští odsta-
vec první, který zní: K umístění sezónních 
stánku, mobilních pultů, podií, slunečníků na 
veřejném prostranství předchází stanovisko 
MěÚ - odbor územního rozvoje, a nahrazuje 
se takto: „K umístěni sezónních stánku, mo-
bilních pultů, předzahrádek - restauračních 
zahrádek, umístěných na pódiích i bez pódií, 
v celkové hranici ochranného pásma Měst-
ské památkové rezervace a k typu mobiliáře 
v Městské památkové rezervaci vydává sta-
novisko MěÚ odbor územního rozvoje - ar-
chitekt města“. 

V příloze č. 1, Místa pro prodej a poskyto-
váni služeb (tržiště), jejich rozdělení a stano-
vení kapacity a přiměřené vybavenosti - 
Český Krumlov, se v bodě 3. za odstavec 

první doplňuje odstavec, který zní: „Pro mo-
biliář v Městské památkové rezervaci je sta-
noveno používat přírodní materiály. Materiá-
lová regulace pro stoly a židle: dřevo, kov, 
proutí, keramika, kůže, textil - v přírodní bar-
vě režného plátna, kámen. Materiálová regu-
lace pro slunečníky a sluneční clony: textilní 
- v přírodní barvě režného plátna, proutí, 
dřevo, s vyloučením reklamních a jiných ná-
pisů. Je nepřípustné používat plastový náby-
tek“. 

V příloze č. 1, Místa pro prodej a poskyto-
váni služeb (tržiště), jejich rozdělení a stano-
vení kapacity a přiměřené vybavenosti - 
Český Krumlov, se v bodě 3. Sezónní stán-
ky, mobilní pulty, předzahrádky - restaurační 
zahrádky, mobiliář, za posledním odstav-
cem, který konci větou „...formou roznášky p. 
Romanu Štěpánkovi", doplňují odstavce, 
které zní takto: 

* za předpokladu splnění podmínek sta-
novených tržním řádem se povoluje umístění 
stojanu na půjčovaná kola pro cestovní kan-
celář Vltava, Kájovská 62, Český Krumlov na 
parc. č. 1294/8 v k. ú. Český Krumlov, ulice 
Kájovská 

* za předpokladu splněni podmínek sta-
novených tržním řádem se povoluje umístění 
stolku, židle a propagačního stojanu před 
objektem č. p. 28, ulice Rooseveltova, na 
vlastním pozemku společnosti s r.o. Maleček 
TS, parc. č. 246 v k. ú. Český Krumlov. 

V příloze č. 3, Seznam předsunutých fo-
rem prodeje (předzahrádek) Český Krumlov, 
se za bod č. 10 vkládá: 

„11. Miloš Penz 
Linecká 46 
Český Krumlov 
12. Petra Massarová 
Pizzerie No na Gina 
Klášterní 52 
Český Krumlov 
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13. Restaurace Korso 
Panská 18 
Český Krumlov 
14. Larix Group 
Horní 149 hospoda U Josefa 
Kájovská 64 
Český Krumlov 
15. František Slad 
Parkán 125 
(Špičák čp. 133 u kotelny) 
Český Krumlov 
16. Krčma Šatlava 
Roman Najbrt 
Horní 157  
17. Michal Holý 
Urbinská 186 
Cukrárnička-pohodička 
Český Krumlov“ 
 
V ostatním zůstává městská vyhláška č. 

7/1998 beze změn. 

Část II. 

Platnost a účinnost 

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnác-
tým dnem následujícím po dni jejího vyhlá-
šení. 

 
 
 

Miloš Michálek, v. r. 
zástupce starosty 

 
Antonín Princ, v. r. 

starosta 


