
 
 

 

Rada města 

NAŘÍZENÍ MĚSTA UHERSKÝ BROD Č. 3/2017 

T R Ž N Í  Ř Á D  
 
Rada města Uherský Brod se na své schůzi dne 10.07.2017 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 
  Změny 

 
Nařízení města Uherský Brod  č. 1/2017, tržní řád (dále jen „nařízení“) se mění a doplňuje takto: 
 
Příloha č. 1 nařízení města Uherský Brod 1/2017 se nahrazuje novou přílohou č. 1 ve znění:  



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:         ………………………….. 
 



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

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

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

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

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

Příloha č. 1 nařízení města Uherský Brod č. 3/2017

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

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 obalem, občerstvení

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

6. 30 stánků



po-pá 07:00-18:00
so 07:00-12:00

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

Řemeslné zboží, občerstvení

měsíc září

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

k. ú. Uherský Brod



po-so 06:00-10:00

po-so 09:00-16:00

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

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

po-ne 07:00-20:00

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

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

po-ne 07:00-22:00

27. 30 m² Potraviny, rostliny se zemním obalem, 
květiny, zemědělské produkty

po-pa 07:00-18:00

28. 30 m² Potraviny, rostliny se zemním obalem, 
květiny, zemědělské produkty

po-pa 07:00-18:00

07:00-17:00

07:00-17:00

07:00-17:00

15:00-22:00

08:00-17:00

08:00-17:00

Květiny, květinové vazby, hrnkové 
květiny

34. Moravská 90,
k. ú. Uherský Brod

1 m² duben-prosinec

Zmrzlina, nápoje (chladící box)

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

2 m² celoročně Květiny, květinové vazby, hrnkové 
květiny

32. Bří Lužů 133,
k. ú. Uherský Brod

2 m² březen-září

Ovoce, zelenina

31. Bří Lužů 127,
k. ú. Uherský Brod

3 m² duben-listopad Ovoce, zelenina

30. Bří Lužů 2342,
k. ú. Uherský Brod

4 m² celoročně

PŘEDSUNUTÉ PRODEJNÍ  MÍSTO

29. Bří Lužů 106,
k. ú. Uherský Brod

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

celoročně

celoročně

Těšov nám ěstí
p. č. 711, 88/4,
k. ú. Uherský Brod-Těšov

celoročně

Havřice  (parkovišt ě před 
potravinami)
p. č. 48/1
k. ú. Uherský Brod-Havřice 

celoročně

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

10 m² červen-prosinec

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

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

Občerstvení, grilovaná kuřata



07:00-18:00

po-ne 09:00-22:00

08:00-18:00

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

Hostinská činnost46. Vlčnovská 2066,
k. ú. Uherský Brod

140 m² červen-září

Hostinská činnost

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

50 m² duben-říjen Hostinská činnost

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

30 m² červen-srpen

Hostinská činnost

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

19 m² + 18 m² duben-říjen Hostinská činnost

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

6,5 m² březen-říjen

Hostinská činnost

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

26 m² duben-říjen Hostinská činnost

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

15 m² květen-září

Hostinská činnost

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

36 m² březen-říjen Hostinská činnost

38. Hradiš ťská 216,
k. ú. Uherský Brod

7,5 m² červen-říjen

RESTAURAČNÍ PŘEDZAHRÁDKY

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

30 m² květen-září Hostinská činnost

36. 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

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

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



15:00-23:00

15:00-22:00

10:00-22:00

15:00-22:00

10:00-22:00

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

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

9,5 m² květen-říjen

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

200 m² březen-říjen Hostinská činnost

Hostinská činnost

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

25 m² duben-říjen

Hostinská činnost

53. 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

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

40 m² květen-září

Hostinská činnost

51. 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

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

80 m² březen-říjen

Hostinská činnost

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

9,6 m² květen-září Hostinská činnost

v ostatních dnech

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

15 m² květen-září

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

16 m² červen-září Hostinská činnost

ve dnech po kterých 
následuje den pracovního 
klidu a svátek



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:

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

po-čt 08:00-22:00
pá-so 08:00-23:00
ne 08:00-22:00

08:00-23:00

duben-říjen Hostinská činnost

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

Hostinská činnost

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

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

Hostinská činnost

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

66. Moravská (vedle Café Brod 
Club) ,
p. č. st. 10,
k. ú. Uherský Brod

40 m²

Hostinská činnost

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

25 m² celoročně Hostinská činnost

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

36 m² květen-září

Hostinská činnost

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

120 m² duben-říjen Hostinská činnost

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

25 m² květen-říjen

Hostinská činnost

                           16:00-22:00

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

20,6 m² květen-říjen

Hostinská činnost

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

84 m² květen-říjen Hostinská činnost

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

18 m² červen-září

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

15 m² červenec-srpen Hostinská činnost



po-ne 08:00-22:00

po-ne 08:00-22:00

po-ne 09:00-20:00

po-čt 11:00-22:00
pá-so 11:00-23:00
ne 11:00-21:00

po-út 10:00-20:00
st-čt 10:00-22:00
pá 10:00-23:00
so 16:00-23:00

ne-čt 08:00-22:00
pá-so 08:00-23:00

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

73. Bří Lužů 121 (před 
restaurací Café Bar Rimini),
k. ú. Uherský Brod

40 m² celoročně Hostinská činnost

72. Kaunicova 76 (vchod Úzká 
ulice; p řed kavárnou Café 
Club),
k. ú. Uherský Brod

9 m² květen-říjen Hostinská činnost

71. Kaunicova 62 (p řed 
restaurací Dublin),
k. ú. Uherský Brod

6 m² červen-říjen Hostinská činnost

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

45 m² celoročně Hostinská činnost

Hostinská činnost

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

18 m² květen-říjen Hostinská činnost

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

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

 180 m² květen-říjen
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