
NAŘÍZENÍ MĚSTA 

TRŽNÍ ŘÁD MĚSTA KADANĚ 

Rada města Kadaně se na svém zasedání dne 17. března 2022 usnesením č. 226/2022 usnesla vydat na 

základě ustanoveních § 11 odst. 1 a § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 

pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 18 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském 

podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, toto nařízení: 

Článek 1 
Úvodní ustanovení 

1) Účelem tohoto nařízení města je stanovit podmínky, za kterých lze uskuteč110vat nabídku, 

prodej zboží a poskytovat služby na území města Kadaň mimo provozovnu k tomuto účelu 

určenou kolaudačním souhlasem podle zvláštního právního předpisu 1 l. Prodej zboží 

se povoluje pouze na místech vymezených v článku 3 tohoto nařízení. 

Článek2 
Vymezení některých pojmů pro účely tohoto nařízení 

1) Tržiště je veřejně přístupné prostranství dočasně nebo i trvale určené k nabídce a prodeji zboží 

nebo poskytování služeb podnikatelskými subjekty nebo fyzickými osobami na vymezených místech 

pronajatých k tomuto účelu. 

2) Trh je prostor na veřejném prostranství mimo tržiště, tržní místa, předsunuté prodejní místo, na 

kterých se příležitostně prodává a nabízí zboží nebo poskytují služby více prodejci najednou. 

3) Tržní místo je jednotlivé konkrétní prodejní místo určené k nabídce a prodeji zboží nebo 

poskytování služeb na veřejném prostranství2l. 

4) Prodejní stánek je prostor vymezený stabilní konstrukcí popř. plochou pultu, stolu či obdobného 

zařízení, v němž dochází k nabídce a prodeji zboží a poskytování služeb. 

5) Prodejní místo je plocha přidělená pro jeden prodejní stánek, včetně prostorů nutných k obsluze 

prodejního stánku a jeho skladovacích prostorů. 

I) Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádn (stavební z.-lkon), ve znění pozděj š ích předpisi, Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 268/2009 Sb., 

o teclmick-ých požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisi1 
2

) § 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů 
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6) Předsunuté prodejní místo je vymezené místo, na kterém se uskutečňuje nabídka a prodej zboží 

nebo se poskytují služby na prodejních zařízeních ve stejném sortimentu jako v provozovně určené 

k tomuto účelu kolaudačním souhlasem podle zvláštního právního předpisu1 l, se kterou předsunuté 
prodejní místo funkčně souvisí. Předsunuté prodejní místo je zřizováno v těsné blízkosti přímo před 

vlastní provozovnou a musí mít stejného provozovatele. 

7) Předzahrádka je vymezené místo, na kterém se uskutečňuje nabídka a prodej zboží a poskytování 
služeb k výkonu této činnosti je vybaveno a funkčně souvisí s provozovnou, určenou k tomuto účelu 

kolaudačním souhlasem podle zvláštního právního předpisu1 l. Předzahrádka musí mít stejného 

provozovatele jako uvedená provozovna. 

8) Prodejními zařízeními jsou stánky (prostor ohraničený pevnou nebo přenosnou konstrukcí, pulty, 

stolky, stojany a podobně), pojízdné provozovny (prodejní zařízení schopná pohybu nebo přesunu jako 

například silniční motorová nebo nemotorová vozidla, ruční vozíky a podobně), přenosná nebo nesená 

zařízení (konstrukce, tyče, závěsné pulty, zavazadla, tašky a podobně) a další obdobná zařízení. 

9) Příležitostný prodej je časově omezená nabídka a prodej zboží či poskytování služeb, a to zejména 

při pořádání zvláštních akcí (reklamní, prezentační akce a podobně fyzických a právnických osob) 

a prodej sezónních výrobků (vánoční stromky, ryby, velikonoční výrobky a podobně). 

1 O) Prodejce je 
a) fyzická nebo právnická osoba s příslušným oprávněním k podnikání3l 

b) fyzická nebo právnická osoba podnikající podle zvláštních právních předpisů, která se prokáže 
platným oprávněním4l 
c) fyzická osoba, která prodává spotřebiteli rostlinné a živočišné výrobky z vlastní drobné pěstitelské 
nebo chovatelské činnosti anebo lesní plodiny4l. 

11) Provozovatel je fyzická osoba oprávněná k podnikání nebo právnická osoba, která zajišťuje 
provoz tržiště nebo trhu a za tento provoz odpovídá. 

12) Podomním prodejem se rozumí nabídka zboží a služeb, prodej zboží a poskytování služeb 
a) mimo řádnou provozovnu, 
b) mimo prodejní místa, 
c) mimo předzahrádky, 
při nichž prodejce vyhledává potencionálního spotřebitele dům od domu bez předchozí objednávky. 

Článek3 
Místa pro prodej zboží a poskytování služeb 

1) Místy pro nabídku, prodej zboží a poskytování služeb jsou tržiště, tržní místa, předsunutá prodejní 
místa, předzahrádky, místa pro příležitostný prodej a trh. 

2) V přílohách tohoto nařízení jsou vymezena tržiště, trh a tržní místa a jejich mapová znázornění, na 

kterých je povolen prodej zboží a poskytování služeb včetně vymezení povoleného druhu zboží nebo 

služby. 

3
)Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

4
)Zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů 
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3) Nabízet, prodávat zboží a poskytovat služby na území města Kadaně, jak na pozemcích ve 
vlastnictví města Kadaně, tak i na ostatních pozemcích ve vlastnictví fyzické nebo právnické osoby, 
mimo provozovnu k tomuto účelu určenou kolaudačním souhlasem podle zvláštního právního 
předpisu l) je, mimo místa uvedená v odst. 1 a odst. 2 tohoto článku, zakázáno. 

Článek 4 
Pravidla pro udržování čistoty a bezpečnosti na tržišti, trhu a tržních místech 

1) Pravidla pro jednotlivé prodejce či poskytovatele služeb: 
a) Udržovat prodejní místo a jeho okolí v čistotě a po skončení prodeje je ponechat čisté 

a uklizené. 
b) Dodržovat základní hygienické a veterinární podmínky a požadavky prodeje a poskytování 

služeb v souladu se zvláštními právními předpisy5l-

c) Vzniklý odpad ukládat na vyhrazená místa v souladu s provozním řádem. 
d) Udržovat volné komunikace, průchody a únikové cesty. 
e) Při dopravě zboží na prodejní místa a manipulaci s ním při provozu tržiště, trhu a tržních míst 

dbát zvýšené opatrnosti dle pokynů provozovatele. Vozidly, jimiž bylo dopravováno zboží 
na místo prodeje, musí parkovat pouze v prostoru určeném v souladu s místní úpravou 
silničního provozu. 

f) Při prodeji z vozidla učinit opatření proti případnému úniku (okapu) provozních kapalin z 
vozidla na veřejné prostranství. 

g) Ovoce, zeleninu, brambory a lesní plody dovézt před nabízením k prodeji již očištěné 
a zbavené zavadlých částí. 

2) Pravidla pro provozovatele tržiště, trhu a tržního místa: 
a) Zabezpečit řádný a trvalý úklid a dbát na dodržování čistoty v prostoru tržiště, trhu a tržního 

místa. 

b) Zabezpečit odstra110vání a odvoz odpadú a konfiskátú živočišného původu v souladu 
se zvláštními právními předpisy6l. 

c) Zajistit přiměřený počet nádob na odpadky, zajistit jejich označení a denní vyprazdňování, 
vyčištění a dezinfekci v souladu se zvláštními právními předpisy6l. 

d) Zabezpečit udržování volných komunikací, průchodú a únikových cest. 
e) Stanovit pravidla pro provoz motorových vozidel a řídit dopravu zboží na prodejní místa. 
f) Zajistit dostatečné množství mobilních WC. 
g) Zajistit dozor a bezpečnost nad řádným provozem tržiště, trhu, tržních místech. 

5
)§ 16 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

6)Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009, o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu a získané produkty, které 

nejsou určeny k lidské spotřebě, a o zrušení nařízení (ES) č. I 774/2002 ) nařízení o vedlejších produktech živočišného původu) zákon č. 185/2001 Sb., 

o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisú 
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Článek 5 
Pravidla provozu tržiště, trhu a tržního místa 

Provozovatel tržiště, trhu a tržního místa musí k zajištění jeho řádného provozu dodržovat tato 
pravidla: 

1) Určovat místa jednotlivým prodejcům a poskytovatelúm služeb. 

2) Prodejní místa označit viditelně čísly a to trvale u stánků majících charakter stavby a u ostatních 
přenosným číslem. 

3) Vést příslušnou evidenci prodejců a poskytovatelů služeb, včetně jejich aktuálního seznamu 
s číslem přiděleného místa a předložit jej na požádání kontrolním orgánům. 

4) Zpracovat provozní řád s podrobnější úpravou pravidel stanovených tímto tržním řádem a plán 
tržiště nebo trhu (dále jen „provozní řád") s vyznačeným umístěním jednotlivých prodejních míst, 
skladových a pomocných prostor, únikových cest, protipožárních prostředků, sociálního zařízení (WC) 
zdrojť1 vody, nádob na odpady a podobně. 

5) Veřejně umístit tržní řád a provozní řád na tržišti, trhu a tržním místě, seznámit s nimi jednotlivé 
prodejce a poskytovatele služeb a dbát na jejich dodržování. 

Článek 7 
Zakázané druhy a formy prodeje zboží a poskytovaných služeb 

1) Pyrotechnické výrobky, zbraně a střelivo. 
2) Živá zvířata s výjimkou ryb. 
3) Z důvodu ochrany občanů města před nekalými praktikami prodejců a z důvodu prevence 
kriminální činnosti na území města, jakož i z důvodu častých stížností a podnětů z řad občanů, je 
podomní prodej na území města Kadaň zakázán. 

Článek 8 
Kontrola a sankce 

1) Kontrolu nad dodržováním tohoto nařízení provádí Město Kadaň prostřednictvím pověřených 
zaměstnanců a Městská policie Kadaň7l. 

2) Porušení tohoto nařízení se postihuje podle zvláštních právních předpisů8l. 

?)Zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů 
S) Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich §4 zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích 
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Článek 9 
Závěrečná ustanovení 

1) Práva a povinnosti prodejcú zboží, poskytovatelú služeb a provozovateh1 stanovená zvláštními 
právními předpisy nejsou tímto nařízením dotčena. 

2) Zrušuje se Nařízení č. 2/2018 tržní řád města Kadaně. 

Článek 10 
Účinnost 

Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem následujícím po dni jeho vyhlášení. 

......... ~~~~~; ~~i~á~~~ .... 
I 

starosta místostarosta 

2 9 -03- 2022 13 -04- 2922 
Vyvěšeno: ................................. . Sej1nuto: ... ............. . . .. ..... . .. . . ........ . .. 

Přílohy: 

Příloha A - vymezení míst, kapacity, vybavenosti, so1iimentu prodávaného zboží a doby prodeje 
zboží. 
Příloha B - mapové zobrazení tržiště a tržních míst (sestávající se z příloh č. B 1 - B 14). 
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1) 

Tržní řád města Kadaně - příloha A 

Vymezení míst, kapacity, vybavenosti, sortimentu prodávaného zboží a doby 
prodeje zboží a poskytování služeb 

Tržiště: 

a) Mírové náměstí+ okolní ulice, nádvoří hradu + k němu přilehlé pozemky 
parcely číslo - č. 313/2, 337/1, 435/1, 437,439,459,473, 

b) 

c) 

části parcel číslo - 19, 331/1, 488/1, 489,490 (viz obrazová příloha B1) 
sortiment: zboží z dobových řemesel, občerstvení, ovoce, zelenina, květiny, 

koření, hračky, suvenýry, dekorativní předměty, jmelí, vánoční 
zboží 

vybavenost: 
akce: 

protipožární prostředky, nádoby na odpad 
akce pořádané Kulturním zařízením Kadaň 
a další akce, pro jejichž pořádání bylo vydáno rozhodnutí 
o povolení zvláštního užívání veřejného prostranství nebo 
komunikace 

prodejní doba: od 7.00 hodin do 22.00 hodin 

Mírové náměstí (část od Morového sloupu směrem k objektu čp. 65, kromě 
chodníků): 
část parcely číslo - 437 (viz obrazová příloha Bl) 
sortiment: zelenina a ovoce 

v případě trhů (např. farmářský) - zelenina, ovoce, masné 
výrobky, ryby a rybí výrobky, mléčné výrobky, pečivo slané 
i sladké, med a včelí produkty, koření, bylinné čaje, přírodní 
léčiva a kosmetika 

vybavenost: nádoby na odpad 
prodejní doba: pondělí až sobota od 6.00 do 18.00 hodin (s výjimkou dnů, 

v nichž jsou konány akce pořádané akce pořádané Kulturním 
zařízením Kadaň a další akce, pro jejichž pořádání bylo vydáno 
rozhodnutí o povolení zvláštního užívání veřejného prostranství 
nebo komunikace) 

Františkánský klášter - nádvoří + zahrada: 
parcely číslo - 1029, 1038, 1039, 1041, 1031/1, 1030 (viz obrazová příloha B2) 
sortiment: zboží z dobových řemesel, občerstvení, ovoce, zelenina, květiny, 

vybavenost: 
akce:: 

koření, zahradnické potřeby, suvenýry, dekorativní předměty, 
hračky, jmelí, vánoční zboží 
proti požární prostředky, nádoby na odpad 
lx ročně akce „Vinobraní" 
,,Kadaňské kulturní léto" a „Party ve Františkánu" 
akce pořádané Kulturním zařízením Kadaň a další akce, pro 
jejichž pořádání bylo vydáno rozhodnutí o povolení zvláštního 
užívání veřejného prostranství nebo komunikace) 

prodejní doba: od 7.00 hodin do 22:00 hodin 
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d) 

e) 

Prostranství pod hradbami v oblasti Říční ulice a Špitálského předměstí: 
parcely číslo - 284, 273/14, 274/1-3, 287/1, 285/2, 286/1-6, 287/2, 292/13, 
300/11, 300/2, 309/10-13, 309/2-7, 310/2, 330/1-4, 3582/2-3, 
části parcel číslo - 205, 207/6, 247/1, 273/1-2, 292/16, 292/17, 292/18, 309/14, 
310/1, 311/1, 331/1, 370/1, (viz obrazová příloha B 5) 
sortiment: občerstvení, etno-výrobky, bižuterie, nahrané nosiče zvukových 

vybavenost: 
akce 

a zvukově obrazových záznamů, suvenýry, dekorativní 
předměty 

protipožární prostředky, nádoby na odpad 
akce pořádané Kulturním zařízením Kadaň a další akce, pro 
jejichž pořádání bylo vydáno rozhodnutí o povolení zvláštního 
užívání veřejného prostranství nebo komunikace 

prodejní doba: od 10.00 hodin do 24.00 hodin 

Prostranství v okolí amfiteátru a restaurace Split (,,Nábřeží Maxipsa Fíka"): 
parcely číslo - 887/1, 913/1, 915, 917/1, 1033/1-3 (viz obrazová příloha B 13) 
sortiment: občerstvení, hračky, suvenýry, dekorativní předměty, textilní 

vybavenost: 
akce: 

výrobky 
protipožární prostředky, nádoby na odpad 
akce pořádané Kulturním zařízením Kadaň a další akce, pro 
jejichž pořádání bylo vydáno rozhodnutí o povolení zvláštního 
užívání veřejného prostranství nebo komunikace 

prodejní doba: od 10.00 hodin do 24.00 hodin 

f) Studentské náměstí (v části od galerie pod širým nebem směrem k platanům až 
k posezení na schodech): parcela č. 87/3, (viz obrazová příloha B 14) 
sortiment: rukodělné zboží: šperky, kožené výrobky, mýdla, háčkované, 

vybavenost: 
akce: 

prodejní doba: 

2) Tržní místa: 

pletené a textilní oděvy a doplňky, malované hedvábí, keramika, 
korálkové zboží, dřevěné výrobky, obrázky, občerstvení 

protipožární prostředky, nádoby na odpad 
akce pořádané Kulturním zařízením Kadaň 
a další akce, pro jejichž pořádání bylo vydáno rozhodnutí 
o povolení zvláštního užívání veřejného prostranství nebo 
komunikace 
od 7.00 hodin do 22.00 hodin 

a) tržní místo - okolí zimního stadionu: 
parcely číslo - 3301/1 (viz obrazová příloha B 3) 
sortiment: občerstvení 

vybavenost: protipožární prostředky, nádoby na odpad 
akce: pořádání sportovních akcí 
prodejní doba: od 7.00 hodin do 22.00 hodin 

b) tržní místo - okolí fotbalového stadionu „Slovan": 
části parcel číslo - 2241/1 a 2241/3 (viz obrazová příloha B 3) 
sortiment: občerstvení 

vybavenost: protipožární prostředky, nádoby na odpad 
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akce: pořádání sportovních akcí 
prodejní doba: od 7.00 hodin do 22.00 hodin 

c) tržní místo - areál koupaliště: 
část parcely číslo - 2249/2 (viz obrazová příloha B 3) 
sortiment: občerstvení 

vybavenost: protipožární prostředky, nádoby na odpad 
prodejní doba: od 7.00 hodin do 20.00 hodin 

d) tržní místo - areál minigolfu: 
část parcely číslo - 3304/5 (viz obrazová příloha B 3) 
sortiment: občerstvení 

vybavenost: protipožární prostředky, nádoby na odpad 
prodejní doba: od 7.00 hodin do 20.00 hodin 

e) tržní místo - před PRIOREM: 
část parcely číslo - 2277 /1 (viz obrazová příloha B 6) 
sortiment ovoce, zelenina, květiny, jmelí, vánoční stromky, velikonoční, 

dušičkové a vánoční zboží, občerstvení, potravinářské produkty 
vybavenost: protipožární prostředky, nádoby na odpad 
prodejní doba: od 7.00 hodin do 18.00 hodin 

f) tržní místo - podloubí na Mírovém náměstí: 
části parcel číslo - 30, 31, 33, 34 a 35 (viz obrazová příloha B 1) 
umístění: v podloubí nemovitostí stojících na parcelách číslo - 30, 31, 33, 

34 a 35, při zachování vnitřní komunikace minimálně 2,5 m 
šířky a zachování průhledu do oblouků podloubí 

sortiment: ovoce a zelenina, květiny s výjimkou umělých 
prodejní doba: od 7.00 hodin do 18.00 hodin 

g) tržní místo - podloubí na Mírovém náměstí: 
parcela číslo - 397/1 (viz obrazová příloha B 1) 
umístění: v podloubí nemovitosti stojící na této parcele 
sortiment: vánoční stromky 
prodejní doba: od 7.00 do 18.00 hodin 

h) tržní místo - areál budovy Městského úřadu v ulici Jana Roháče: 
část parcely číslo - 1657/1 (viz obrazová příloha B 4) 
sortiment: občerstvení 
vybavenost: protipožární prostředky, nádoby na odpad 
prodejní doba: od 7.00 hodin do 20.00 hodin 

i) tržní místo- u prodejny PENNY: 
část parcely číslo - 1482/22 (viz obrazová příloha B 6) 
sortiment: občerstvení, potravinářské produkty, vánoční stromky, jmelí, 

ryby, sezónní a výprodejové zboží ze sortimentu prodejny 
PENNY 
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vybavenost: protipožární prostředky, nádoby na odpad, nádoby na konfiskát 
živočišného původu (v případě prodeje ryb) 

prodejní doba: shodná s prodejní dobou prodejny PENNY 

j) tržní místo - u prodejny ALBERT: 
část parcely číslo - 1651/1 (viz obrazová příloha B 7) 
sortiment: občerstvení, potravinářské produkty, vánoční stromky, jmelí, 

ryby, sezónní a výprodejové zboží ze sortimentu prodejny 
ALBERT 

vybavenost: protipožární prostředky, nádoby na odpad, nádoby na konfiskát 
živočišného původu (v případě prodeje ryb) 

prodejní doba: shodná s prodejní dobou prodejny ALBERT 

k) tržní místo - u prodejny KAUFLAND: 
část parcely číslo - 3304/1 (viz obrazová příloha B 8) 
sortiment: občerstvení, potravinářské produkty, vánoční stromky, jmelí, 

ryby, sezónní a výprodejové zboží ze sortimentu prodejny 
KAUFLAND 

vybavenost: protipožární prostředky, nádoby na odpad, nádoby na konfiskát 
živočišného původu (v případě prodeje ryb) 

prodejní doba: shodná s prodejní dobou prodejny KAUFLAND 

1) tržní místo - u prodejny LIDL: 
část parcely číslo - 2271 (viz obrazová příloha B 6) 
sortiment: občerstvení, potravinářské produkty, vánoční stromky, jmelí, 

ryby, sezónní a výprodejové zboží ze sortimentu prodejny LIDL 
vybavenost: protipožární prostředky, nádoby na odpad, nádoby na konfiskát 

živočišného původu (v případě prodeje ryb) 
prodejní doba: shodná s prodejní dobou prodejny LIDL 

m) tržní místo - ,,U mlýna": 
parcela číslo - 291 (viz obrazová příloha B 9) 
sortiment: občerstvení 

vybavenost: protipožární prostředky, nádoby na odpad 
akce: pouze v rámci sportovních vodáckých akcí, pro jejichž pořádání 

bylo vydáno rozhodnutí o povolení zvláštního užívání veřejného 
prostranství nebo komunikace 

prodejní doba: od 7.00 do 22.00 hodin 

n) tržní místo - Smetanovy sady: 
parcela číslo - 1080 (viz obrazová příloha B 1 O) 
sortiment: občerstvení, suvenýry, zboží z dobových řemesel 
vybavenost: protipožární prostředky, nádoby na odpad 
akce: akce pořádané Kulturním zařízením Kadaň a akcí, pro jejichž 

pořádání bylo vydáno rozhodnutí o povolení zvláštního užívání 
veřejného prostranství nebo komunikace 
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prodejní doba: od 7 .00 do 22.00 hodin 

o) tržní místo - u hřiště DDM Šuplík 
část parcely číslo - 1649/4, 1657/7 (viz obrazová příloha B 4) 
sortiment: občerstvení 

vybavenost: protipožární prostředky, nádoby na odpad 
akce: pouze během akcí, pro jejichž pořádání bylo vydáno rozhodnutí 

o povolení zvláštního užívání veřejného prostranství nebo 
komunikace 

prodejní doba: od 7.00 do 22.00 hodin 

p) tržní místo - dětské dopravní hřiště: 
část parcely číslo - 3460/20 (viz obrazová příloha B 11) 
sortiment: občerstvení, suvenýry 
vybavenost: protipožární prostředky, nádoby na odpad 
akce: pouze během akcí, pro jejichž pořádání bylo vydáno rozhodnutí 

o povolení zvláštního užívání veřejného prostranství nebo 
prodejní doba: komunikace- od 7.00 do 22.00 hodin 

q) tržní místo - Rooseveltovy sady: 
parcely číslo - 3538, 3540, 3541 
části parcel číslo - 3562, 3563 (viz obrazová příloha B 12) 
sortiment: občerstvení, suvenýry 
vybavenost: protipožární prostředky, nádoby na odpad 
akce: akce pořádané Kulturním zařízením Kadaň a akcí, pro jejichž 

pořádání bylo vydáno rozhodnutí o povolení zvláštního užívání 
veřejného prostranství nebo komunikace 

prodejní doba: od 7.00 do 22.00 hodin 

r) předsunutý prodej: 
umístění: před provozovnami, v rámci jejichž provozu je předsunutý 

prodej uskutečňován, s výjimkou částí parcel - 30, 31, 33, 34 
a 35 (viz obrazová příloha Bl k tržnímu řádu) 

prodejní doba: shodná s dobou určenou pro prodej zboží a poskytování služeb 
v provozovně 

s) předzahrádky: 

doba poskytování služeb: od 7.00 hodin do 22.00 hodin; 
v pátek, sobotu a ostatních dnech (pokud následuje den pracovního klidu) 
od 7.00 hodin do 24.00 hodin 
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r 
• 

části parcel číslo - 1649/4; 1657 /1; 1657 /7 



parcela číslo - 284; 291; 273/14; 274/1; 274/2; 274/3; 285/1; 285/2; 286/1; 286/2; 286/3; 286/4; 286/5; 286/6; 287 /1; 287 /2; 292/13; 300/11; 300/2; 309/10; 
309/11;309/12;309/13;309/2;309/3;309/4;309/5;309/6;309/7;310/2;330/1;330/2;330/3;330/4;3582/2;3582/3 
části parcel číslo - 205; 207 /6; 247 /1; 273/1; 273/2; 292/16; 292/17; 292/18; 309/14; 310/1; 311/1; 331/1; 370/1 




















