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náměstíT. G. Masaryka 32
264 80 Sedlcany

MANUÁL PRO

urvnsřovÁNíA PROVEDENÍ RESTAURAČNÍCH

PŘEDZAHRÁDEK NA NÁMĚSTÍ T. G. MASARYKA, SEDLČANY
ÚVODNÍ SLOVO

vážení zájemci o využívání části prostoru sedlčanského náměstí, milí čtenáři,
cílem tohoto manuálu je přehledně, jasně a předvídatelným způsobem stanovit jednotná pravidla a základní
principy pro zřizování a provozování venkovních předzahrádek k restauračním a kavárenským provozovnám
na náměstíT. G. Masaryka v Sedlčanech, jejichž dodržováním lze docílit kvalitního a přívětivého vzhledu ústředního
a nejdůležitějšího veřejného prostoru našeho města, a tím i zlepšení uživatelského komfortu všech, kteří náměstím
procházejí a kteří se na něm rádi na okamžik zastaví.
Podoba veřejného prostoru a jeho vybavení se významně podílí na celkové atmosféře náměstí a ovlivňuje to, jak
se na náměstí cítíme a jak jej používáme. Jsou to právě zahrádky restaurací a kaváren, které díky své poloze
—
a umístění v zeleni mohou zlepšit lidské měřítko prostoru náměstí a kde dochází k důležité mezilidské interakci
dění
uvolnit
možnosti
se a pozorovat
ať už při setkávání s přáteli nebo obchodními partnery, nebo poskytnutím
sklenkou
pití.
dobrého
nebo
nad
šálkem
náměstí
kávy
na
Umístění a ztvárnění restauračních zahrádek by mělo respektovat a vhodně doplňovat celkové architektonické
řešení náměstí tak, aby došlo ke zkvalitnění prostředí, ne naopak. Zahrádky restaurací a kaváren by měly lákat
kolemjdoucí k posezení, přičemž by tomu měla odpovídat ijejich čistota a design.

Tento manuál, který se stane přílohou a nedílnou součástí nájemní smlouvy s provozovateli, zakotvuje základní
podmínky pro užíváníveřejnéhoprostoru náměstí k provozování zahrádky tak, aby všichni potenciálnízájemci měli
od počátku pro svůj záměr k dispozici veškeré důležité informace. Zajištěníjednotného vzhledu zahrádek rovněž
pomůže dotvořit architektonickou identitu náměstí T. G. Masaryka a přispěje k vytvoření atraktivního veřejného
prostranství, na kterém budou lidé rádi trávit svůj čas a na které budeme moci být hrdí.
Manuál byl vzat na vědomí Zastupitelstvem města Sedlčany 14. prosince 2020 usnesením č. 206/2018-2022.

Výklad k Manuálu podává Odbor investic.
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ČÁST A
VZHLED PŘEDZAHRÁDEK

Základní pravidla
Ve smyslu

tohoto manuálu se restaurační předzahrádkou rozumí místo na veřejném prostranství,

které slouží k prodeji zboží a poskytování služeb v rámci hostinské činnosti, nachází se v exteriéru
mimo vlastní provozovnu hostinské činnosti, je s provozovnou funkčně spojeno a má stejného
provozovatele.

Provozovatel je povinen zajistit pravidelný úklid prostoru předzahrádky. Provozní doba
předzahrádky musí končit nejpozději ve 22:00. Nábytek na předzahrádkách nesmí být celoplastový,
doporučuje se jednobarevný kovový nebo dřevěný nábytek ve tmavých nebo přírodních barvách,
např. FERMOB Bistro.

Předzahrádky na chodníku
Pochozí plochu předzahrádky nelze pokrýt druhotnou nášlapnou vrstvou (koberec apod.).
S ohledem na orientaci náměstí a skutečnost, že jeho západní strana je v odpoledních hodinách
přirozeně zastíněna přiléhajícími budovami, je preferováno posezení bez umělého zastínění.
Vměsících červenec a srpen mohou být předzahrádky zastíněny jedním typem stínícího prvku
(slunečníky, markýzy kotvené ve fasádě přiléhající budovy, navazuje-li vymezená plocha
bezprostředně na budovu) se stínicí plochou z materiálu jedné světlé přírodní barvy (např. RAL 1013,
7035, 7044), případně včerné barvě. Málo kontrastní logo na stínicí ploše nebo na volánech je
přípustné. Předzahrádku nelze zastínit pevnou konstrukcí (např. pergola). Stínící prvek může
přesahovat do plochy chodníku v příčném směru maximálně 10 cm s doporučenou podchozívýškou
220 cm (tj. vrámci průchozího prostoru chodníku nesmi zasahovat mimo bezpečnostní odstup
do pásu pro chodce).

-

Židle a stolky v klasickém designu bez podesry přímo na chodníku
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bez podesíy přímo na chod-

Předzahrádky v zeleni
Viditelné boční stěny podesty budou v pohledové ploše ze stejného materiálu, z něhožje zhotovena
pohledová plocha podesty. Po dobu zřizování konstrukce předzahrádky ponechá vdaném místě
provozovatel viditelně umístěnou informační tabulku obsahující sdělení pro kolemjdoucí,
že na příslušném místě bude zřízena restaurační předzahrádka v zeleni pro oživení náměstí.
Vzhled a použité materiály
Výplň plochy předzahrádky musí být zhotovena iako prodyšná ze dřeva nebo kompozitního
dřevoplastového materiálu v barvě dřeva, jsou přípustné i kovové podlahové konstrukce.
Předzahrádky musejí být zchodníku volně přístupné (nesměií být směrem kchodníku opatřeny
zábradlím). Zábradlí ve směru do zeleně může být zhotoveno výhradně ze subtilních ocelových
profilů v barvě RAL 7016 (antracitová šedá — matná), maximální výška ohrazení může činit 0,8 m.
Jako výplň mezi profily jsou přípustná vodorovně natažená ocelová lanka, případně plná výplň
ze skla nebo kovu. V případě navazujícího umístění předzahrádek dvou provozovatelů v rámcijedné
plochy zeleně nesmí být zábradlí zřízeno ani ve směru k sousední zahrádce.

zábradlí lze umístit nádoby s rostlinami, vpodzimním a zimním období též s odpovídajícími
dekoracemi. Zábradlí nelze opatřit plošnou výplní (např. plachtou, reklamou nebo umístěním menu
či jiných sdělení provozovatele).
Na

Zastínení
Předzahrádky mohou být zastíněny jedním typem slunečníků se stínící plochou z materiálu jedné
světlé přírodní barvy (např. RAL 1013, 7035, 7044), případně v černé barvě. Málo kontrastní logo
na stínící ploše nebo na volánech je přípustné. Zahrádku nelze zastínit pevnou konstrukcí (např.
pergola). Stínící prvek může přesahovat vymezenou plochu předzahrádky ve směru k chodníku
maximálně 10 cm s doporučenou podchozívýškou 220 cm (tj. v rámci průchozího prostoru chodníku
nesmí zasahovat mimo bezpečnostní odstup do pásu pro chodce).
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Slunečníky se stín/ci plochou : materiálu jedné

svět/é přírodní barvy (opatřeny decentním
nerušivým reklamním logem)
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Zábradliz kovových profi/ú v an trucítové barvě,
téměř neviditelná výplň z ocelového lanka

ČÁST B
TECHNICKÉ NÁLEŽITOSTI

Základní zásady
Pro veškeré umísťované konstrukce a zařízení předzahrádek se záborem veřejných prostranství
za účelem jejich zřízení platí povinnostjejich zřizovatele zajistit soulad s platnými obecně závaznými
vyhláškami města Sedlčany.
Pro stavby předzahrádek nebude město Sedlčany vystupovat v roli stavebníka. Město Sedlčany si
vyhrazuje možnost provádět svůj dozor nad realizací a provozem stavby, tímto však na sebe
nepřebírá jakýkoliv díl odpovědnosti stavebníka. Město Sedlčany vroli vlastníka nemovitosti
poskytne stavebníkovi součinnost v podobě uzavření nájemní smlouvy, jejíž součástí (přílohou) bude

souhlas vlastníka nemovitosti na projektové dokumentaci.
Před realizací záměru uzavře zřizovatel předzahrádky smlouvu o nájmu veřejného prostranství
s vlastníkem nemovitosti (Město Sedlčany) mezi jejíž povinné přílohy dokládané zřizovatelem patří:
-

grafický návrh umísťovaných konstrukcí a zařízení s technickým popisem (postačí
zjednodušený zákres v měřítku 1:50 případně 1:100, ze kterého bude patrný rozsah záboru,
pozice umísťovaných konstrukcí a zařízení, výškové uspořádání, součástí může být

fotografické zobrazení umísťovaného mobiliáře, součástí technického popisu bude
materiálové a barevné řešení, postup montáže a demontáže, způsob provozu apod.).
Vpřípadě, že půjde o záměr podléhající rozhodnutí stavebního úřadu, předloží žadatel
i
projektovou dokumentaci, která bude předmětem řízení u stavebního úřadu,
stanovení hodnoty umísťovaného zařízení. Tato příloha nemusí být předkládána v případě,
že zařízení předzahrádky bude pouze mobiliář, který není pevně spojen se zemí nebo jinou
stavbou,
předpokládaný harmonogram užívání předmětu nájmu: doba zřízení předzahrádky (od, do),
doba užívání k zamýšlenému účelu (od, do), doba mimosezónního odstranění zařízení (od,
dc),
v případě, že bude požadováno ponechání zařízení mimo sezónu (bez využití) a nejedná-Ii se
o předzahrádku umístěnou v zeleni, bude doloženo stanovisko Odboru majetku, že zařízení
není v kolizi s akcemi řízenými městem a s podmínkami pro zimní úklid.
i

i

-

-

-

Podepsaná žádost o zřízení předzahrádek, včetně všech příloh, bude podána na podatelnu
Městského úřadu v Sedlčanech. Vlastník pozemku je oprávněn požadovat úpravy doložených příloh
(např. technického řešení) dle výsledku svého interního posouzení.
Smlouva bude při splnění všech podmínek uzavírána zpravidla na období 5 let. Za předpokladu
dodržování pravidel a provozně bezkolizního průběhu během roku se předpokládá možnost
prodloužení smlouvy vždy na rok následující.
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případě sezónního nebo jiného odstranění těchto konstrukcí a zařízení je povinností nájemce
uvést prostranství na své náklady do stavu odpovídajícího původnímu stavu a předat pověřenému
pracovníkovi Sedlčanských technických služeb, s.r.o. a pracovníkovi Odboru majetku. Ktomuto je
nájemce povinen uchovávat fotodokumentaci původního stavu a doložit novou fotodokumentaci
po odstranění konstrukcí a zařízení, kterou předloží při předání pracovníkovi Odboru majetku.

V

Za

nepřípustnéje považováno:
jiné zábory veřejné zeleně než v rámci míst k tomu vymezených tímto předpisem, devastace
dřevin a využívání stromů jako podpor, opor apod.,
konstrukce a zařízenízužující průchozí prostor chodníků šířky pod 1,5m s odstupem 0,5m od
silnice a 0,25m od jiných konstrukcí nebo konstrukce a zařízení na místech, kde tento prostor
už ve stávajícím stavu není,
zábradlí a ohraničení bočními mřížemi, plůtky, zasahující do plochy komunikace, (zužující
průjezdní a průchozí prostor chodníků a vozovek),
zastřešení s tvrdou krytinou a zastřešení na rohových sloupcích,
jakýkoliv přesah zastřešení do pásu pro chodce tj. smí zasahovat pouze do prostoru
bezpečnostního odstupu tvořeného pruhem šířky 0,25m na stranách průchozího prostoru.
jakákoliv krytina plochy na komunikaci (koberce, umělé trávníky apod.),
použití plastového zahradního mobiliáře,
konstrukce a zařízení umístěná před vjezdy do budov, průjezdy do dvorů apod. (ledaže
k tomu vlastník příslušné budovy udělil souhlas),
konstrukce a zařízení umístěná v blízkosti křížení komunikací pro chodce a komunikací
pro motorová vozidla, které by mohly omezit rozhled chodcům, případně ztížit jejich
viditelnost.

Pro umísťování konstrukcí a zařízení na dobu delší než 30 po sobě jdoucích dnů se stanovují

následující podmínky:
zařízení lze umístit přednostně přímo před provozovnu, v bezprostřední návaznosti
na provozovnu, tj. přímo u průčelí budovy (u paty domu), výjimečně jako „ostrovní", přes
ulici,

podesta by neměla přesahovat kamenné ohraničení směrem do chodníku o více než 200mm
3 tak, aby zúžila průchozí prostor pod hodnoty stanovené ČSN 736110 (pás pro chodce 1,5m
bezpečnostní odstup 0,25m na každou stranu),
případné podesty musí mít vyřešený odvod srážkových vod, přístup kzakrytým plochám
pro potřeby údržby apod. Podesty musí být ztrvanlivých, odolných a stálých materiálů,
ktomuto účelu určených výrobcem. Dále musí být provedeny technologií umožňující
snadnou demontáž a uvedení území do původního stavu (např. nosné konstrukce
z pozinkované oceli, šroubové spoje). Musí jít o materiály umožňující opakované využití,
případně ekologickou likvidaci,
v případě umísťování pevných konstrukcí je nutné zajistit si souhlasné stanoviska správců
inženýrských sítí,

přípustný mobiliářje přednostně ze subtilnich kovových konstrukci,je třeba dodržet obecně
uznávané ergonomické parametry pro vlastnosti i rozmístění mobiliáře pro zajištění
uživatelského komfortu,
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nabídky prodávaných pokrmů a zboží lze umístit na jednom mobilním reklamním zařízení
typu „A" anebo podobném stojanu, k tomu určeném, instalovaném v půdorysu
předzahrádky,
vyvolá-Ii stavba předzahrádky potřebu zásahu do zeleně (přesazení rostlin, prořez, zásah
do kořenového systému, atd.), je přípustná pouze za předpokladu, že bude provedena
Sedlčanskými technickými službami, s.r.o. za úplatu (stavebníka), ve vhodném vegetačním
období (dle konkrétních rostlin a ovlivněných živočichů),
doporučené úpravy v rámci zásahů do zeleně jsou v příloze tohoto dokumentu.

Tento dokument obsahuje grafickou přílohu možného umístění předzahrádek (v plochách veřejné
zeleně) v zóně l náměstíT. G. Masaryka v měřítku 1500 se zakreslením dílčích regulací.

Ing. Miroslav Hólzel v. r.

starosta města
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