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STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO 

 

NAŘÍZENÍ č. 1/2019, 
 

kterým se mění a doplňuje nařízení statutárního města Brna č. 1/2002, kterým se vydává 

„Tržní řád“, ve znění pozdějších nařízení 

 

Rada města Brna se usnesla na své R8/010. schůzi konané dne 23. 1. 2019 vydat na základě 

ustanovení § 18 odst. 1 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), 

ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 11 odst. 1 a § 102 odst. 2 písm. d) zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, toto nařízení: 
 

 

 

 

 

 

Článek 1 

Příloha k nařízení statutárního města Brna č. 1/2002, kterým se vydává „Tržní řád“, ve znění 

nařízení statutárního města Brna č. 6/2003, č. 13/2003, č. 7/2004, č. 13/2004, č. 7/2005, č. 31/2005, 

č. 40/2005, č. 10/2006, č. 32/2006, č. 3/2007, č. 9/2007, č. 3/2008, č. 6/2008, č. 11/2008, č. 4/2009, 

č. 15/2009, č. 1/2010, č. 3/2010, č. 19/2010, č. 2/2011, č. 6/2011, č. 13/2011, č. 23/2011, č. 4/2012, 

č. 8/2012, č. 4/2013, č. 15/2013, č. 3/2014, č. 7/2014, č. 1/2015, č. 5/2015, č. 8/2015, č. 12/2015, 

č. 6/2016, č. 15/2016, č. 8/2017, č. 20/2017 a č. 5/2018, se mění a doplňuje takto: 

(1) V části III, MČ Brno-Bystrc, v hlavě B: Restaurační zahrádky se lokalita č. 14 vypouští. 

(2) V části VIII, MČ Brno-jih, v hlavě B: Tržní místa, B1) Tržní místa – k. ú. Komárov  

a) se u stávající lokality č. 3 ve sloupci „lokalita“ – „p. č. k. ú.“ dosavadní údaj „dtto“ 

nahrazuje novým zněním „393/3“; 

b) se u stávající lokality č. 3 ve sloupci „lokalita“ – „bližší vymezení“ dosavadní údaj 

„dtto“ nahrazuje novým zněním „ul. Lužná – chodník u samoobsluhy“; 

c) se lokalita č. 6 vypouští; 

d) se nahrazuje vypuštěná lokalita č. 7 novou lokalitou: 

LOKALITA KAPACITA MAX. DOBA PRODEJE POZNÁMKA 

Č. p. č. k. ú. bližší vymezení 
počet pro- 
dej. míst 

výměra 
(m2) 

denní roční 

vymezení 
sortimentu n. 

typ prodejního 
zařízení 

  7. 
662/2, 
1874/1 

Mariánské nám. – 
ul. Studniční 

 
8 8.00–19.00 h. 

  

e) upřesňující text za tabulkou, který vymezuje parcelními čísly pozemků lokalitu č. 12, 

nově zní 

* – lokalita areálu Hněvkovského je vymezena následujícími pozemky: 
p. č. 560/1, 560/9, 562/1, 562/12, 572/2, 573/3, 575/1, 577/1, 577/3, 577/8, 577/9, 577/10, 577/11, 577/12, 577/13, 
577/14, 577/15, 577/16, 577/17, 577/18, 577/19, 577/20, 577/21, 577/22, 578/1, 578/2, 586, 587/1, 587/9, 587/10, 
587/13, 588, 589,  593/1, 593/2, 594/2, 2044/3. 
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(3) V části VIII, MČ Brno-jih, v hlavě B: Tržní místa, B3) Tržní místa – k. ú. Horní Heršpice se 

lokality č. 4 a 6 vypouští. 

(4) V části VIII, MČ Brno-jih, v hlavě B: Tržní místa, B5) Tržní místa – k. ú. Trnitá se za 

tabulku lokalit vkládá nový text, který zní: 

„Další lokality tržních míst: 

Příležitostný prodej s maximální dobou prodeje 5 dnů při příležitosti jednorázových 

společenských akcí je povolen při splnění požadavků právních předpisů vždy v místě konání 

předmětné akce.“ 

(5) V části VIII, MČ Brno-jih, v hlavě C: Restaurační zahrádky, C1) Restaurační zahrádky –      

– k. ú. Komárov  

a) se lokality č. 2 a 4 vypouští; 

b) se u stávající lokality č. 3 ve sloupci „lokalita“ – „bližší vymezení“ dosavadní údaj „ul. 

Komárovská or. č. 7/9“ nahrazuje novým zněním „ul. Komárovská or. č. 7/9 – Bon 

Ami“; 

c) se u stávající lokality č. 3 ve sloupci „kapacita“ – „výměra (m
2
)“ dosavadní údaj „10“ 

nahrazuje novým zněním „15“; 

d) se u stávající lokality č. 5 ve sloupci „lokalita“ – „bližší vymezení“ dosavadní údaj „ul. 

Svatopetrská or. č. 20 – U Piráta“ nahrazuje novým zněním „ul. Svatopetrská or. č. 20 – 

U Komára“; 

e) se u stávající lokality č. 7 ve sloupci „lokalita“ – „bližší vymezení“ dosavadní údaj 

„Areál Hněvkovského – Sportovní klub“ nahrazuje novým zněním „Areál 

Hněvkovského – Sportovní klub Komec“; 

f) se u stávající lokality č. 7 ve sloupci „kapacita“ – „výměra (m
2
)“ dosavadní údaj „200“ 

nahrazuje novým zněním „280“; 

g) se na konci doplňují nové lokality: 

 

LOKALITA KAPACITA MAX. DOBA PRODEJE POZNÁMKA 

Č. p. č. k. ú. bližší vymezení 
počet pro- 
dej. míst 

výměra 
(m2) 

denní roční  

10. 658/1 
ul. Jeneweinova or. č. 
4 – Vinotéka Dita 
Nekudová 

 
2 10.00–22.00 h.  

 

11. 411/8 
Mariánské nám. or. č. 
1 – Vinotéka Roučí 

 
70 10.00–22.00 h.  

 

12. 913 
ul. Jeneweinova or. č. 
4 – Restaurace 
Hasička 

 
45 10.00–22.00 h.  

 

 

(6) V části VIII, MČ Brno-jih, v hlavě C: Restaurační zahrádky, C2) Restaurační zahrádky –      

– k. ú. Přízřenice 

a) se u stávající lokality č. 1 ve sloupci „lokalita“ – „p. č. k. ú.“ dosavadní údaj „1570/1“ 

nahrazuje novým zněním „162/1“; 

b) se u stávající lokality č. 1 ve sloupci „kapacita“ – „výměra (m
2
)“ dosavadní údaj „10“ 

nahrazuje novým zněním „20“. 
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(7) V části VIII, MČ Brno-jih, v hlavě C: Restaurační zahrádky, C3) Restaurační zahrádky –      

– k. ú. Horní Heršpice 

a) se lokalita č. 4 vypouští; 

b) se na konci doplňuje nová lokalita: 

LOKALITA KAPACITA MAX.  DOBA PRODEJE POZNÁMKA 

Č. p. č. k. ú. bližší vymezení 
počet pro- 
dej. míst 

výměra 
(m2) 

denní roční 
vymezení 
sortimentu 

6. 
699/1, 
704/1, 
704/2 

ul. K Lávce or. č. 
15 – přírodní 
koupací biotop 

 70 8.00–22.00 h.  
občerstvení, nápoje 

 

(8) V části XI, MČ Brno-Kohoutovice, v hlavě A: Tržní místa se lokality č. 8, 14, 19 vypouští. 

(9) V části XI, MČ Brno-Kohoutovice, v hlavě C: Restaurační zahrádky, C1) Restaurační 

zahrádky – k. ú. Kohoutovice se lokalita č. 9 vypouští. 

(10) V části XIII, MČ Brno-Královo Pole, v hlavě C: Tržní místa, C2) Tržní místa – k. ú. Ponava 

se na konci doplňuje nová lokalita: 

LOKALITA KAPACITA MAX. DOBA PRODEJE POZNÁMKA 

Č. 
p. č. k. ú. 
Ponava 

bližší vymezení 
počet 

prodej. 
míst 

výměra 
(m2) 

denní roční  

11. 981 
ul. Kounicova u 
parku Národního 
odboje 

 4   
 

 

(11) V části XIII, MČ Brno-Královo Pole, v hlavě E: Restaurační zahrádky, E1) Restaurační 

zahrádky – k. ú. Královo Pole se na konci doplňují nové lokality: 

LOKALITA KAPACITA MAX.  DOBA PRODEJE POZNÁMKA 

Č. p. č. k. ú. bližší vymezení 
počet 

prodej. 
míst 

výměra 
(m2) 

denní roční 

 

45. 4198 Křižíkova or. č. 9B 
 

4   
 

46. 5339 Skácelova or. č. 36 6  14.00–22.00 h.   

47. 1158 Poděbradova or. č. 61  35    

 

(12) V části XIII, MČ Brno-Královo Pole, v hlavě E: Restaurační zahrádky, E2) Restaurační 

zahrádky – k. ú. Ponava 

a) se u stávající lokality č. 19 ve sloupci „lokalita“ – „p. č. k. ú.“ dosavadní údaj „744“ 

nahrazuje novým zněním „745“; 

b) se u stávající lokality č. 19 ve sloupci „kapacita“ – „výměra (m
2
)“ dosavadní údaj „20“ 

nahrazuje novým zněním „30“. 
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(13) V části XIX, MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora, hlava A: Tržní místa nově zní: 

„HLAVA A: Tržní místa 

A1) Tržní místa – k. ú. Řečkovice: 

LOKALITA KAPACITA 
MAX. DOBA 

PRODEJE 
POZNÁMKA 

Č. p. č. k. ú. bližší vymezení 
počet 

prodej. 
míst 

výměra 
(m2) 

denní roční 
vymezení 
sortimentu 

1. 3636/3 u hřbitova 1 5 8-18 h.  svíčky, květiny 

2. 2354/1 
Palackého nám.  
– u zastávky MHD 

1 10 4-20 h.  
tisk, tabákové 
výrobky, doplňkový 
sortiment 

3. 3125/396 
U obchodního centra 
Vysočina Kolaříkova 3 

2 20 4–20 h.  

tisk, tabákové 
výrobky, doplňkový 
sortiment, ovoce, 
zelenina 

4. 815/24 
ul. Banskobystrická – u 
prodejny Billa 

1 10 4-20 h.  
tisk, tabák. 
výrobky, doplňkový 
sortiment 

5. 2385/1 
Palackého nám. – mezi 
sýpkou a tanečním parketem 

2 20 * * 
občerstvení, 
upomínkové 
předměty 

6. 2388 
Palackého nám. – areál býv. 

pivovaru u budovy ÚMČ 
5 50 * * 

občerstvení, 
upomínkové 
předměty 

7. 2053/1 
vedle budovy nákupního 
střediska na ul. Kolaříkova or. 
č. 3 

 20   

prodej 
zemědělských 
produktů 
z automobilu, 
přívěsu či jiného 
silničního vozidla 

8. 
2414/1, 
2413/1 

Palackého nám. u domu or. č. 
18a  

 8 10-19 h.  
cukrářské zboží 

9. 2384 
Palackého nám. – prostranství 
před Vavřineckou vinárnou 

1 20 7-20 h. prosinec 
vánoční stromky a 
vazba 

10. dtto dtto 1 10 dtto dtto vánoční kapři 

11. 2384 
Palackého nám. – prostranství 
před Vavřineckou vinárnou 

2 20 7-20 h. prosinec 
dárkové předměty, 
produkty tradičních 
řemesel 

12. dtto dtto 2 20 dtto dtto 
občerstvení, 
nealkohol. nápoje 

13. 2069/2 
areál centra "Vysočina", ul. 
Kolaříkova u or. č. 1 

1 25 7-20 h. prosinec 
vánoční stromky a 
vazba 

14. 2101 ul. Vážného vedle or. č. 16 1 5 7-20 h.  ovoce, zelenina 

15. 2393 
Palackého nám. – hřiště u 
budovy ÚMČ 

1 400 8-20 h. * lunapark 

16. 
3125/390, 
3125/329 

u objektu na ul. Novoměstské 
or. č. 2 v blízkosti zastávky 
MHD na ploše parkoviště 
vymezené vnitřním 
obrubníkem zelených ploch 
lemujících parkoviště 

 750 10–20 h.  lunapark 

17. 941/3 
ul. Banskobystrická – na 
prostranství při prodejně Billa 

 10  
1.12.-
31.12. 

vánoční kapři 

18. 941/3 

ul. Banskobystrická – u 
prodejny Billa v prostoru pod 
lávkou spojující sousední 
objekty 

 10 8-18 h.  ovoce, zelenina 

* – pouze v době pořádání veřejně přístupných podniků ohlášených ÚMČ 
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A2) Tržní místa – k. ú. Mokrá Hora: 

LOKALITA KAPACITA 
MAX. DOBA 

PRODEJE 
POZNÁMKA 

Č. p. č. k. ú. bližší vymezení 
počet 

prodej. 
míst 

výměra 
(m2) 

denní roční 
vymezení 
sortimentu 

1. 317/1 
sportovistě při ul. Pod 
Zahradami 

1 6  
1.4.–
30.9. 

občerstvení“ 

(14) V části XX, MČ Brno-sever, v hlavě C: Tržní místa, C3) Tržní místa – k. ú. Černá Pole se 

lokalita č. 15 vypouští. 

(15) V části XXII, MČ Brno-Starý Lískovec, hlava C: Předsunutá prodejní místa nově zní: 

„HLAVA C: Předsunutá prodejní místa 

LOKALITA KAPACITA 
MAX. DOBA 

PRODEJE 
POZNÁMKA 

Č. 
p. č. k. ú. 

Starý 
Lískovec 

bližší vymezení 
počet pro- 
dej. míst 

výměra 
(m2) 

denní roční 
vymezení 
sortimentu 

1. 2485/22 
ul. U Pošty u or. č. 14 – u 
řeznictví a uzenářství 
„Sosnovský“ 

1 6 
  

vánoční ryby“ 

(16) V části XXII, MČ Brno-Starý Lískovec, v hlavě D: Restaurační zahrádky se lokalita č. 8 

vypouští. 

(17) V části XXIX, MČ Brno-Židenice, v hlavě C: Tržní místa, C2) Tržní místa – k. ú. Židenice 

se na konci doplňuje nová lokalita:  

LOKALITA KAPACITA MAX. DOBA PRODEJE POZNÁMKA 

Č. p. č. k. ú. bližší vymezení 
počet 

prodej. 
míst 

výměra 
(m2) 

denní roční 
vymezení 
sortimentu 

19. 4006/2 ul. Kamenačky  8   
 

 

Článek 2 

 Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 15. 2. 2019. 

 

 

 

 

JUDr. Markéta Vaňková 

primátorka města Brna 

 

 

 

 

 

Mgr. Petr Hladík  

1. náměstek primátorky města Brna 
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