
 
 

 

Rada města 

NAŘÍZENÍ MĚSTA UHERSKÝ BROD Č. 1/2017 

T R Ž N Í  Ř Á D  
 
Rada města Uherský Brod se na své schůzi dne 09.01.2017 usnesla vydat na základě ustanovení 
§ 18 odst. 1 a 3 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění 
pozdějších předpisů a v souladu s § 11 a § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů toto nařízení: 
 

Článek 1 
Úvodní ustanovení 

 
1) Účelem tohoto nařízení je vymezit podmínky, za kterých lze uskutečnit nabídku, prodej zboží 

(dále jen „prodej“) a poskytování služeb na území města Uherský Brod (dále jen „město“) mimo 
provozovnu k tomuto účelu určenou povolením, souhlasem nebo rozhodnutím podle zvláštního 
zákona1. 

2) Tržní řád je závazný na celém území města bez ohledu na to, zda jde o nabídku, prodej zboží 
a poskytování služeb na pozemcích ve vlastnictví města nebo jiné právnické či fyzické osoby. 

 
Článek 2 

Základní pojmy 
 
Pro účely tohoto nařízení platí, že: 

a) prodejní za řízení pro prodej a poskytování služeb  je věc určená k tomu, aby byla 
používána při prodeji zboží tím způsobem, že zboží z ní bude nabízeno s možností 
bezprostředního uzavření kupní smlouvy, případně v ní zboží může být současně též 
vystaveno či uskladněno. Jedná se zejména o stánek2, pojízdnou prodejnu3 a automaty 
zajišťující dlouhodobý samoobslužný prodej (dále jen „prodejní zařízení“), 

b) tržišt ě (tržnice) je neuzavíratelný, uzavíratelný nebo částečně uzavíratelný nezastřešený 
prostor, kde je prodáváno zboží, nebo jsou poskytovány služby, a ve kterém je umístěn více 
než jeden stánek4, 

c) tržní místo  je prostor mimo tržiště (tržnici), které je alespoň v prodejní době veřejně 
přístupné a na kterém se na jednom nebo více prodejních místech prodává zboží a poskytují 
služby z prodejních zařízení, umístěných na zpevněném a bezprašném povrchu. Prodejní 
zařízení nesmí žádnou svou částí, ať pevnou nebo zavěšenou, přesahovat plochu uvedenou 
pro tržní místo v příloze č. 1 tohoto nařízení, 

d) předsunuté prodejní místo  je prostor mimo provozovnu určenou k tomuto účelu podle 
zvláštního zákona1, na kterém je umístěno na zpevněném a bezprašném povrchu prodejní 
zařízení, ze kterého se prodává zboží a poskytují služby stejného druhu jako v provozovně 
určené k tomuto účelu podle zvláštního zákona1, se kterou funkčně souvisí, je provozováno 
stejným provozovatelem a zřizuje se bezprostředně u uvedené provozovny. Při provozování 
předsunutého místa prodeje nesmí být přerušeno personální, místní či sortimentní propojení 

                                                      
1 zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů 
2 § 132 písm. a) a c) zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních ve znění pozdějších předpisů (stánkem se rozumí prostory 
ohraničené pevnou nebo přenosnou konstrukcí, pulty, stolky, nebo obdobná zařízení, kde je prodáváno zboží 
3 § 132 písm. e) zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních ve znění pozdějších předpisů 
4 § 132 písm. d) zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních ve znění pozdějších předpisů 



s provozovnou (např. ulicí, chodníkem nebo jakýmkoliv jiným veřejnosti přístupným 
prostorem nebo provozem)  

e) restaura ční předzahrádka  je prostor mimo provozovnu určenou k tomuto účelu podle 
zvláštního zákona1, který je vybaven k poskytování služeb v rámci živnosti hostinská činnost, 
funkčně souvisí s provozovnou určenou k tomuto účelu podle zvláštního zákona1, ve kterém 
se provozuje hostinská činnost a je provozována stejným provozovatelem jako uvedená 
provozovna, 

f) prodejní místo  je konkrétně určené místo na tržišti (tržnici) nebo na tržním místě, na kterém 
se prodává zboží, a poskytují služby z prodejních zařízení umístěných na místech 
stanovených tímto nařízením,  

g) provozovatel je fyzická nebo právnická osoba oprávněná k provozování tržiště (tržnice), 
tržního místa, předsunutého prodejního místa a restaurační předzahrádky, která je povinna 
zajistit řádný provoz míst pro nabídku, prodej zboží a poskytování služeb, 

h) prodejce  je fyzická nebo právnická osoba, která prodává zboží nebo poskytuje služby, 
i) poch ůzkový prodej  je nabídka, prodej zboží a poskytování služeb, u kterého nedochází 

k umístění prodejního zařízení nebo zboží, je provozovaný formou pochůzky, při níž je 
potenciální uživatel zboží nebo služeb bez předchozí objednávky vyhledáván prodejcem 
z okruhu osob na veřejných prostranstvích, 

j) podomní prodej  je prodej, kdy je bez předchozí objednávky dům od domu, byt od bytu 
nabízeno a prodáváno zboží nebo jsou poskytovány služby. 

 
Článek 3 

Místo pro nabídku, prodej zboží a poskytování služe b, 
omezení n ěkterých druh ů prodeje 

 
1) Na území města je možno mimo provozovnu k tomu účelu určenou podle zvláštního zákona1 

nabízet, prodávat zboží a poskytovat služby na těchto místech (dále jen „místa pro nabídku, 
prodej zboží a poskytování služeb“): 

a) na tržištích (tržnicích)uvedených v příloze č. 1 tohoto nařízení, 
b) na jednotlivých tržních místech uvedených v příloze č. 1 tohoto nařízení, 
c) na předsunutých prodejních místech uvedených v příloze č. 1 tohoto nařízení, 
d) v restauračních předzahrádkách uvedených v příloze č. 1 tohoto nařízení. 

2) Provozovat nabídku, prodej zboží a poskytování služeb na jiných, než v příloze č. 1 tohoto 
nařízení uvedených místech, lze pouze na základě rozhodnutí rady města změnou tohoto 
nařízení prostřednictvím žádosti o zařazení místa určeného pro nabídku, prodej zboží 
a poskytování služeb do tržního řádu podané Městskému úřadu Uherský Brod, Odboru obecního 
živnostenského úřadu, uvedené v příloze č. 2 tohoto nařízení. 

3) Tržní místo, předsunuté prodejní místo a restaurační předzahrádka, je-li na pozemní komunikaci5, 
podléhá povolení Městského úřadu  Uherský Brod, Odboru správního, Oddělení dopravně 
správní činnosti a agendy jako příslušného silničního správního úřadu. 

4) Místa pro nabídku, prodej zboží a poskytování služeb se rozdělují tak, jak je uvedeno v příloze 
č. 1 tohoto nařízení: 

a) podle druhu nabízeného a prodávaného zboží nebo poskytované služby, 
b) podle toho, zda jsou provozována celoročně nebo dočasně. 

 
Článek 4 

Stanovení kapacity a p řiměřené vybavenosti 
 
1) Kapacita míst pro nabídku, prodej zboží a poskytování služeb je stanovena v příloze č. 1 tohoto 

nařízení. 
2) Místa pro nabídku, prodej zboží a poskytování služeb musí být dle druhu prodávaného zboží 

nebo poskytovaných služeb vybavena takto: 
a) při prodeji potravin6 zařízeními požadovanými příslušnými právními předpisy7, 

b) při prodeji ovoce, zeleniny a dalšího zboží musí být zajištěna vhodná prodejní zařízení 
(např. kovové nebo dřevěné stojany) popř. na ně navazující podložky tak, aby toto zboží 

                                                      
5 zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů 
6 zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů 
7 zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, nařízení Evropského 
parlamentu a Rady č. 852/2004 o hygieně potravin 



nebylo uloženo přímo na zemi, přičemž zboží zde vystavené není dovoleno ukládat do 
lepenkových a papírových krabic, 

c) při prodeji oděvů samostatným, alespoň plentou odděleným prostorem a zrcadlem pro 
jejich vyzkoušení, 

d) při prodeji obuvi místem ke zkoušení obuvi vsedě, zrcadlem a lžící na boty, 
e) při prodeji elektrospotřebičů a elektronického zboží přípojkami energií pro předvedení 

prodávaného zboží. 
3) Místa pro nabídku, prodej zboží a poskytování služeb musí být vybavena takovým osvětlením, 

které zajistí splnění povinností prodejce vyplývajících ze zvláštních právních předpisů8 
a označením prodejního místa dle zvláštních právních předpisů9. 

 
Článek 5 

Doba prodeje zboží a poskytování služeb  
 
1) Tržiště (tržnice) mohou být provozována po celý rok, doba prodeje zboží a poskytování služeb na 

tržištích se stanovuje od 07:00 h do 19:00 h, pokud v příloze č. 1 tohoto nařízení není pro 
jednotlivá tržiště (tržnice) stanoveno jinak. 

2) Tržní místa a předsunutá prodejní místa mohou být provozována po celý rok, doba prodeje zboží 
a poskytování služeb na těchto místech je od 07:00 h do 18:00 h, pokud v příloze č. 1 tohoto 
nařízení není stanoveno jinak. 

3) Restaurační předzahrádky mohou být provozovány v období a době stanovené v příloze č. 1 
tohoto nařízení. 

 
Článek 6 

Pravidla pro udržování čistoty a bezpe čnosti  
 
Provozovatelé, prodejci zboží a poskytovatelé služeb na místech pro nabídku, prodej zboží 
a poskytování služeb jsou povinni: 

a)  zabezpečovat čistotu prodejních míst, 
b)  k nabídce zboží, jeho prodeji a poskytování služeb užívat jen místa k tomu určená, 
c)  zabezpečovat trvalý a řádný úklid, 
d)  průběžně odkládat odpad i obaly ze zboží na provozovatelem určené místo, 
e)  prodej organizovat tak, aby se jednotlivé druhy zboží nevhodně navzájem neovlivňovaly 

a byly chráněny před přímými slunečními paprsky a jinými nepříznivými vlivy (prach, kouř, 
vlhko), 

f)  ovoce a zeleninu nabízet k prodeji již očištěnou a zbavenou zavadlých částí, 
g)  neumísťovat do mezer mezi prodejní zařízení nic, co znemožňuje nebo ztěžuje průchod 

zákazníkům. 
 

Článek 7 
Pravidla k zajišt ění řádného provozu tržišt ě (tržnice) 

 
Provozovatel tržiště (tržnice) je povinen: 

a) řídit, organizovat a kontrolovat provoz tržiště (tržnice) v souladu s tímto nařízením, 
b) označit tržiště (tržnici) svým názvem, případně jménem a příjmením, identifikačním číslem, 

dále jménem a příjmením správce, byl-li určen provozovatelem, případně dalšími údaji dle 
zvláštního zákona9, 

c) zpracovat provozní řád tržiště (tržnice), řádně jej v prostoru tržiště (tržnice) vyvěsit na 
viditelném a přístupném místě spolu s tímto tržním řádem. Provozní řád tržiště (tržnice) 
musí minimálně obsahovat způsob obsazování jednotlivých prodejních míst, podmínky 
prodeje zboží a poskytování služeb, druh prodávaného zboží nebo poskytovaných služeb, 
povinnosti prodejců, pravidla pro udržování čistoty a pořádku, počet nádob na odpad, 
určení dnů pro svoz odpadu a prodejní dobu, 

d) časově vymezit vjezd motorových vozidel do prostor tržiště (tržnice). 
 
 
 

                                                      
8 zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů 
9 zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů 



Článek 8 
Druhy prodeje zboží a poskytování služeb, na které se toto na řízení nevztahuje 

 
1) Toto nařízení se nevztahuje: 

a) na prodej zboží a poskytování služeb mimo řádnou provozovnu při slavnostech, veřejně 
přístupných kulturních a sportovních podnicích nebo jiných podobných akcích (např. letní 
kino, majáles, tělovýchovné slavnosti), 

b) na vánoční prodej ryb, stromků, chvojí a jmelí, 
c) na prodej předmětů v rámci konání veřejných sbírek dle zvláštního předpisu10. 

2) Za vánoční prodej ryb, stromků, chvojí a jmelí se považuje jejich prodej od prvního dne konání 
tradičního Kateřinského jarmarku do 23. prosince téhož roku. 

 
Článek 9 

Zakázané druhy prodeje zboží a poskytování služeb 
 
1) Na území města je zakázán pochůzkový prodej s výjimkou jeho provádění ve sportovních 

zařízeních a na koupališti, a podomní prodej. 
2) Na místech pro nabídku, prodej zboží a poskytování služeb se zakazuje prodej pyrotechnických 

výrobků, zbraní a střeliva, tabáku a alkoholické nápoje11 v maloobchodním balení 
a pornografických tiskovin. 

 
Článek 10 

Kontrola a sankce 
 
1) Práva a povinnosti prodejců zboží, poskytovatelů služeb a provozovatelů stanovená zvláštními 

právními předpisy nejsou tímto nařízením dotčena. 
2) Porušení tohoto nařízení se postihuje podle zvláštních právních předpisů12. 
 

Článek 11 
Závěrečná ustanovení 

 
Zrušuje se nařízení města Uherský Brod č. 4/2016, tržní řád, ze dne 26.09.2016. 
 

Článek 12 
Účinnost 

 
Toto nařízení nabývá účinnosti z důvodu naléhavého obecného zájmu dnem vyhlášení. 
 
 
 
 
 
Ing. Patrik Kunčar, v. r. Ing. Jan Hrdý, v. r. 
starosta  místostarosta 
 
 
 
 
 
Vyvěšeno na úřední desce dne:    ………………………….. 
 
Sejmuto z úřední desky dne:         ………………………….. 

                                                      
10 zákon č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů (zákon o veřejných sbírkách), ve znění pozdějších 
předpisů 
11 § 10 odst. 2 zákona č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem 
a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů (prodej alkoholických nápojů se nevztahuje na příležitostný prodej 
rozlévaných alkoholických nápojů při slavnostech, tradičních akcích, výročních trzích a jim podobných akcích 
12 zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, 
ve znění pozdějších předpisů 



1 2 4

Adresa místa Kapacita (po čet míst, plocha v m²)
Druh nabízeného a prodávaného zboží 

nebo poskytované služby

po-pá 07:00-17:00
so 07:00-12:00

čtv 09:00-12:00

po-pá 08:00-16:00

so 07:00-18:00

pá 07:00-18:00
so 07:00-12:00

po-pá 07:00-18:00

po-pá 07:00-18:00
so 07:00-12:00

9. Parkovišt ě za OD Máj,
p. č. 7454,
k. ú. Uherský Brod

pravá strana parkoviště, 15 m² celoročně Opravy deštníků, čistírna peří

TRŽNÍ MÍSTO

8. Nám. 1. máje,
p. č. 2762/2 a 7443/23,
k. ú. Uherský Brod

5 prodejních míst, 60 m² celoročně Květiny a upomínkové předměty, textil, 
textilní a kožená galanterie, obuv, 
drogerie, kosmetika, bytové doplňky, 
elektrospotřebiče, keramika, bižuterie, 
hračky, dřevěné výrobky, kuchyňské 
potřeby, sklo, porcelán, nářadí a potřeby 
pro domácnost, sportovní zboží, 
sluneční brýle, ovoce, zelenina, 
řemeslné výrobky, živé květiny, hrnkový 
prodej květin.

7. 40 prodejních míst první den konání tradičního 
Kateřinského jarmarku 
(listopad)

Řemeslné a vánoční zboží, občerstvení 
včetně rozlévaných alkoholických 
nápojů

6. 30 stánků od prvního dne konání 
tradičního Kateřinského 
jarmarku (listopad) do 23.12. 
téhož roku

Řemeslné a vánoční zboží

5. 40 prodejních míst červen
tradiční Bílokarpatské 
slavnosti

Řemeslné výrobky, občerstvení včetně 
rozlévaných alkoholických nápojů

4. Masarykovo nám.
(u vjezdu na tržišt ě po pravé 
stran ě),
k. ú. Uherský Brod

6 m² celoročně Občerstvení mimo lihovin ²

3. 1 prodejní místo Živé ryby ¹

Ovoce, zelenina, květiny, rostliny se 
zemním balem, zamědělské produkty 
(med, vejce)¹

2. + 6 prodejních míst pro přenosné stánky nebo 
pojízdnou prodejnu

Rostliny se zemním balem, občerstvení

Příloha č. 1 nařízení města Uherský Brod č. 1/2017

Seznam míst pro nabídku, prodej zboží a poskytování  služeb a jejich rozd ělení podle druhu 
nabízeného nebo prodávaného zboží nebo poskytované služby a podle doby provozu

Poř. č. Doba prodeje zboží
a poskytování služeb

TRŽIŠTĚ (TRŽNICE)

1. Masarykovo nám.,
p. č. 6490/12,
k. ú. Uherský Brod

8 stálých pultů (prodejních míst); 900 m² z 
pozemku p. č. 6490/12 mimo prostor od 
vjezdu na tržiště po kostel

březen-prosinec

3



05:30-15:30

05:00-18:00

09:00-20:00

červen
so 07:00-18:00

pá 07:00-18:00
so 07:00-12:00

15. Masarykovo nám.,
k. ú. Uherský Brod

16. ulice Moravská,
k. ú. Uherský Brod

17. ulice Kaunicova,
k. ú. Uherský Brod

18. Mariánské nám.,
k. ú. Uherský Brod

19. ulice P řemysla Otakara II.,
k. ú. Uherský Brod

po-so 06:00-10:00

24. Masarykovo nám.,
p. č. 120,
k. ú. Uherský Brod

10 m² červen-prosinec

Řemeslné zboží, občerstvení

měsíc září

23. ulice Hlavní,
p. č. 7431/1,
k. ú. Uherský Brod 

6,0 m² Noviny, časopisy, tabákové výrobky, 
cukrovinky

Občerstvení, grilovaná kuřata

první pá až ne v říjnu

22. Zahrada Panského domu,
k. ú. Uherský Brod

15 prodejních míst Den otevřených dveří 
kulturních památek a 
Evropského dědictví

Občerstvení

první pá až ne v říjnu

21. Masarykovo nám.,
k. ú. Uherský Brod

600 m²                                                    tradiční Růžencová pouť, 
středa před konáním poutě 
až neděle

Atrakce, kolotoče, střelnice

360 prodejních míst (dle plánu umístění 
prodejních míst na www.ub.cz přístupné
v době cca 14 dnů před začátkem akce)

tradiční Růžencová pouť 
první pá až ne v říjnu

Veškerý sortiment mimo zakázaný
(čl. 9 odst. 2 Tržního řádu)

20. vedle Domu kultury a p řed 
jeho vchodem,
k. ú. Uherský Brod

20 prodejních míst tradiční Růžencová pouť 

14. Prostory p řiléhající
k Masarykovu nám ěstí,
k. ú. Uherský Brod

55 prodejních míst první a druhý den konání 
tradičního Kateřinského 
jarmarku (listopad)

Řemeslné a vánoční výrobky, 
občerstvení včetně rozlévaných 
alkoholických nápojů

13. Prostory p řiléhající
k Masarykovu nám.,
k. ú. Uherský Brod

55 prodejních míst tradiční Brodský jarmark Řemeslné výrobky, občerstvení včetně 
rozlévaných alkoholických nápojů

12. Vlčnovská 2514 (p řed 
hypermarketem Kaufland),
p. č. 6728/4,
k. ú. Uherský Brod

32 m² celoročně Pojízdná prodejna občerstvení - pizza

11. ulice 26. dubna (naproti čp. 
1917, mobilní stánek),
p. č. 7618,
k. ú. Uherský Brod

16,5 m² celoročně Pekárenské zboží,
nápoje - maloobchodní balení

10. ulice Obchodní (p řed 
domovem mládeže COPT, 
mobilní prodejna),
p. č. 7455/3,
k. ú. Uherský Brod

10 m² celoročně Pekárenské zboží,
nápoje - maloobchodní balení



po-so 09:00-16:00

po-ne 07:00-20:00

po-ne 07:00-22:00

07:00-17:00

07:00-17:00

07:00-17:00

15:00-22:00

08:00-17:00

08:00-17:00

07:00-18:00

po-ne 09:00-22:00

08:00-18:00

Hostinská činnost36. Hradiš ťská 216,
k. ú. Uherský Brod

7,5 m² červen-říjen

RESTAURAČNÍ PŘEDZAHRÁDKY

35. Mariánské nám. 2371 
(Amos),
k. ú. Uherský Brod

30 m² květen-září Hostinská činnost

34. Vlčnovská 2590 (p řed 
provozovnami Deichmann, 
KiK, Takko, DM drogerie),
k. ú. Uherský Brod

100 m² celoročně Obuv, ponožky, kožená galanterie, 
bytový textil a doplňky, hračky, potřeby 
pro domácnost, drogerie

Květiny, květinové vazby, hrnkové 
květiny

33. Vlčnovská 2514
(u Kauflandu),
k. ú. Uherský Brod

6 m² celoročně Nože, brousy na nože, gumové boty, 
ponožky

32. Moravská 90,
k. ú. Uherský Brod

1 m² duben-prosinec

Zmrzlina, nápoje (chladící box)

31. Masarykovo nám. 105,
k. ú. Uherský Brod

2 m² celoročně Květiny, květinové vazby, hrnkové 
květiny

30. Bří Lužů 133,
k. ú. Uherský Brod

2 m² březen-září

Ovoce, zelenina

29. Bří Lužů 127,
k. ú. Uherský Brod

3 m² duben-listopad Ovoce, zelenina

28. Bří Lužů 2342,
k. ú. Uherský Brod

4 m² celoročně

PŘEDSUNUTÉ PRODEJNÍ  MÍSTO

27. Bří Lužů 106,
k. ú. Uherský Brod

16 m² celoročně Květiny živé, umělé, hrnkvé květiny, 
sazenice, svíčky.

25. Rybářská 2481 (p řed 
hypermarketem TESCO),
k. ú. Uherský Brod

50 m² celoročně Zahradnické potřeby, zemina, rostliny se 
zemním obalem, ponožky, obuv, 
občerstvení (mobilní stánek)

26. Vlčnovská 2514 (p řed 
hypermarketem Kaufland),
k. ú. Uherský Brod

50 m² celoročně Občerstvení (mobilní stánky), boty, 
ponožky, deštníky, textil

k. ú. Uherský Brod



08:00-22:00

09:00-22:00

06:00-16:00

05:45-18:00

07:00-18:00

09:00-22:00

10:00-22:00

10:00-22:00

15:00-23:00

15:00-22:00

10:00-22:00

15:00-22:00

10:00-22:00

Hostinská činnost48. Na Dlouhých 218 (Balkán),
k. ú. Uherský Brod

80 m² březen-říjen

Hostinská činnost

47. Podhájí 106, Uherský Brod-
Těšov (hospoda Na st ředu),
k. ú. Těšov

9,6 m² květen-září Hostinská činnost

v ostatních dnech

46. Spojovací 121, Uherský 
Brod-Újezdec,
k. ú. Újezdec u Luhačovic

15 m² květen-září

Hostinská činnost

45. Partyzán ů (Axa bar),
k. ú. Uherský Brod

16 m² červen-září Hostinská činnost

ve dnech po kterých 
následuje den pracovního 
klidu a svátek

44. Vlčnovská 2066,
k. ú. Uherský Brod

140 m² červen-září

Hostinská činnost

43. Okružní 144 (restaurace 
Borka),
k. ú. Uherský Brod

50 m² duben-říjen Hostinská činnost

42. Hlavní 1204 (hospoda Ve 
vile),
k. ú. Uherský Brod

30 m² červen-srpen

Hostinská činnost

41. Masarykovo nám. 165 
(Semex),
k. ú. Uherský Brod

19 m² + 18 m² duben-říjen Hostinská činnost

40. Široká 144 (Šesták),
k. ú. Uherský Brod

6,5 m² březen-říjen

Hostinská činnost

39. Neradice 2324 (OD Kvanto),
k. ú. Uherský Brod

26 m² duben-říjen Hostinská činnost

38. Moravská 90 (Grand Café),
k. ú. Uherský Brod

15 m² květen-září

37. Moravská 82 (Reas),
k. ú. Uherský Brod

36 m² březen-říjen Hostinská činnost



09:00-23:00

09:00-22:00

10:00-20:00

ne-čt 09:00-22:00
pá-so 09:00-23:00

10:00-23:00

10:00-22:00

po-čt 14:30-22:00
pá-so 10:00-23:00
ne 10:00-22:00

 08:00-19:00

09:00-21:00

 08:00-18:00

po-pá 13:30-22:00
so-ne 15:00-22:00

Ve dnech, po kterých 
 následuje den pracovního
klidu a svátek 

        16:00-23:00
v ostatních dnech:

po-ne 08:00-22:00

Hostinská činnost

                           16:00-22:00

59. Moravská 79,
k. ú. Uherský Brod

19,8 m² červen-říjen Hostinská činnost

58. Hradiš ťská 2 (Retro bar),
k. ú. Uherský Brod

20,6 m² květen-říjen

Hostinská činnost

57. Náměstí 1. máje (p řed OD 
Máj),
p. č. 7443/16,
k. ú. Uherský Brod

84 m² květen-říjen Hostinská činnost

56. Náměstí 1. máje ("Cukrárna 
a kafárna" p řed OD Máj),
k. ú. Uherský Brod

18 m² červen-září

55. Seichertova 152 (Ulité Kafé),
k. ú. Uherský Brod

15 m² červenec-srpen Hostinská činnost

54. Masarykovo nám. 203 
(Cukrárna u Hampl ů),
k. ú. Uherský Brod

9,5 m² květen-říjen

53. sídl. Olšava (pivnice 
"Šalanda"),
p. č. 3505/07,
k. ú. Uherský Brod

200 m² březen-říjen Hostinská činnost

Hostinská činnost

52. Losy 348 (Motorest Št ěpán), 
Uherský Brod - T ěšov,
k. ú. Těšov

25 m² duben-říjen

Hostinská činnost

51. Nádražní 132, Uherský Brod-
Újezdec,
k. ú. Újezdec u Luhačovic

4 m² celoročně Hostinská činnost

Hostinská činnost

ve dnech po kterých 
následuje den pracovního 
klidu a svátek

v ostatních dnech

v ostatních dnech

50. Koliba "U Lux ů", Uherský 
Brod-Újezdec 335,
k. ú. Újezdec u Luhačovic

40 m² květen-září

49. Areál za Sokolovnou, 
restaurace "U Karla",
p. č. 1725/589,
k. ú. Uherský Brod

250 m² celoročně Hostinská činnost

ve dnech po kterých 
následuje den pracovního 
klidu a svátek



ne-čt 10:00-22:00
pá-so 10:00-23:00

po-čt 10:00-22:00
pá-so 10:00-23:00

po-ne 13:30-22:00
  

po-ne 08:00-20:00

08:00 - 23:00

08:00-23:00

po-ne 08:00-22:00

po-ne 08:00-22:00

po-ne 09:00-20:00

¹ § 25 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon)

² § 132 písm. f) zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních (lihovinami se rozumí alkoholické nápoje obsahující nejméně 15 % objemových jednotek etanolu, kromě 
piva a vína

12 m² první pátek až neděli
v říjnu - v době tradiční 
Růžencové pouti

Hostinská činnost

64. Moravská 78 (Café Bar 
Brod),
k. ú. Uherský Brod

18 m² první pátek až neděli
v říjnu - v době tradiční 
Růžencové pouti

Hostinská činnost

65. Moravská 81 (Vinotéka & 
Antik),
k. ú. Uherský Brod

Hostinská činnost

63. Masarykovo nám. 162 
(vchod z Naardenské ulice, 
Miriams Café),
k. ú. Uherský Brod

25 m² celoročně Hostinská činnost

62. Náměstí 1. máje (p řed 
rockovým klubem),
k. ú. Uherský Brod

36 m² květen-září

Hostinská činnost

61. Spojovací 31 ( Čechova 
hospoda), Újezdec,
k. ú. Újezdec

120 m² duben-říjen Hostinská činnost

60. Havřice 577 (p řed 
hostincem),
k. ú. Havřice

25 m² květen-říjen

68. Rybářská 2481 (p řed 
hypermarketem TESCO),
k. ú. Uherský Brod

45 m² celoročně Hostinská činnost

Hostinská činnost

66. Moravská 80 (Hotel Monde),
k. ú. Uherský Brod

18 m² květen-říjen Hostinská činnost

67. Komenského (naproti čp. 
185 - Tipgames Sportbar),
parc. č. 120,
k. ú. Uherský Brod

 180 m² květen-říjen



Příloha č. 2 nařízení města Uherský Brod 1/2017 
 
 

Žádost o za řazení místa ur čeného pro nabídku, prodej zboží 
a poskytování služeb do tržního řádu 
 
 
Jméno žadatele / název firmy:  
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Adresa sídla: 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
IČ: ……………………………………………………… 
 
Žádám o zařazení tohoto místa pro nabídku, prodej zboží a poskytování služeb do tržního řádu (zaškrtněte 
variantu): 

a) tržiště 
b) tržní místo 
c) předsunuté prodejní místo 
d) restaurační předzahrádka 

 
 
Adresa požadovaného místa (např. komunikace u domu čp. 150 v ulici Zámecká, popř. parcelní číslo): 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Kapacita požadovaného místa v m2: ………………. 
 
Druh nabízeného a prodávaného zboží nebo poskytované služby (podrobně např.: keramika, obuv, zelenina, 
občerstvení – hostinská činnost a podobně): 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Datum předpokládaného zahájení provozu: ………………………………………………………………………….. 
 
Doba prodeje zboží a poskytování služeb (zaškrtněte variantu, doplňte): 

a) celoročně 
b) v měsíci (vyjmenujte) 
c) ve dnech 

 
 
Předpokládaná provozní doba:  
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Další sdělení: 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Kontaktní údaje: 
Telefon:………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
E-mail: …………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
Datum: …………………………………....................... 
 
 
Podpis žadatele: ………………………………………. 
 



Základní pojmy dle tržního řádu: 
 

a) prodejní za řízení pro prodej a poskytování služeb  je věc určená k tomu, aby byla používána při 
prodeji zboží tím způsobem, že zboží z ní bude nabízeno s možností bezprostředního uzavření kupní 
smlouvy, případně v ní zboží může být současně též vystaveno či uskladněno. Jedná se zejména 
o stánek, pojízdnou prodejnu a automaty zajišťující dlouhodobý samoobslužný prodej (dále jen 
„prodejní zařízení“), 

b) tržišt ě (tržnice) je neuzavíratelný, uzavíratelný nebo částečně uzavíratelný nezastřešený prostor, kde 
je prodáváno zboží, nebo jsou poskytovány služby, a ve kterém je umístěn více než jeden stánek, 

c) tržní místo  je prostor mimo tržiště (tržnici), které je alespoň v prodejní době veřejně přístupné a na 
kterém se na jednom nebo více prodejních místech prodává zboží a poskytují služby z prodejních 
zařízení, umístěných na zpevněném a bezprašném povrchu. Prodejní zařízení nesmí žádnou svou 
částí, ať pevnou nebo zavěšenou, přesahovat plochu uvedenou pro tržní místo v příloze č. 1 tohoto 
nařízení, 

d) předsunuté prodejní místo  je prostor mimo provozovnu určenou k tomuto účelu podle zvláštního 
zákona1, na kterém je umístěno na zpevněném a bezprašném povrchu prodejní zařízení, ze kterého 
se prodává zboží a poskytují služby stejného druhu jako v provozovně určené k tomuto účelu podle 
zvláštního zákona1, se kterou funkčně souvisí, je provozováno stejným provozovatelem a zřizuje se 
bezprostředně u uvedené provozovny. Při provozování předsunutého místa prodeje nesmí být 
přerušeno personální, místní či sortimentní propojení s provozovnou (např. ulicí, chodníkem nebo 
jakýmkoliv jiným veřejnosti přístupným prostorem nebo provozem),  

e) restaura ční p ředzahrádka  je prostor mimo provozovnu určenou k tomuto účelu podle zvláštního 
zákona1, který je vybaven k poskytování služeb v rámci živnosti hostinská činnost, funkčně souvisí 
s provozovnou určenou k tomuto účelu podle zvláštního zákona1, ve kterém se provozuje hostinská 
činnost a je provozována stejným provozovatelem jako uvedená provozovna. 
 


