
Příloha č. 3 k nařízení č. 8/2022, kterým 

se mění a doplňuje nařízení č. 6/2019, kterým se vydává 

tržní řád, v platném znění

1 2 3 4 5 6
Katastrální 

území

Adresa místa, příp. 

označení pozemku

Počet 

prodejních 

míst a 

velikost 

záboru

Prodejní doba Doba provozu Druh prodávaného zboží nebo 

poskytované služby

Karlovy Vary Horova, vpravo vedle 

vchodu do obchodního 

centra (bývalá tržnice), 

p.p.č. 2410/1

1                      

6 m2

7.00-22.00 15. - 24.12. 

běžného roku 

živé ryby

Horova, vlevo vedle 

vchodu do obchodního 

centra (bývalá tržnice), 

p.p.č. 2410/1

1                      

2 m2

7.00-22.00 jeden měsíc před 

Vánocemi do 

24.12. běžného 

roku

jmelí

Horova, nároží 

obchodního centra 

(bývalá tržnice), p.p.č. 

2405

1                   

10 m2

7.00-22.00 celoročně občerstvení (stravovací služby)

 Dvořákovy sady  (u 

jezírka)                                                    

p.p.č 1524

max. 15              

15 m2

7.00-22.00 celoročně autorský prodej vlastních výtvarných 

prací - kresba, grafika, malba, 

umělecké tisky, vystřihované portréty

nábř. Jana Palacha 

(vedle Poštovního 

mostu), p.p.č. 2953

1                   

10 m2

7.00-22.00 celoročně lázeňské oplatky

Dolní nádraží, p.p.č. 

2377/1

1                   

3 m2

7.00-22.00 celoročně občerstvení (stravovací služby)

Dolní nádraží, p.p.č. 

2377/1 (mezi stanovišti 

č. 2 a 3) **/

1                   

16 m2

6.00-20.00 celoročně tabákové výrobky, tisk, nápoje

Zeyerova před č. 19 - 

před hranou kamenné 

dlažby

1                      

6 m2

7.00-22.00 15.-24.12. 

běžného roku 

živé ryby

Divadelní náměstí č. 

2036/2, přemostění 

před Vřídelní kolonádou

neurčeno                   

290 m2

v době provozu 

Vřídelní 

kolonády

příležitostně občerstvení (stravovací služby), 

tradiční drobné suvenýry, dárkové a 

upomínkové předměty  */

Smetanovy sady, p.p.č. 

2289/1 (naproti vchodu 

objektu Alžbětiných 

lázních - u jezírka)

2                      

8 m2

7.00-22.00 celoročně zmrzlina, káva 

Smetanovy sady, p.p.č. 

2289/1 (na trase 

tvořené pískovými 

cestami)

1                      

2 m2

7.00-22.00 duben-říjen 

běžného roku

zmrzlina

Dvořákovy sady, p.p.č. 

1526/1 (na trase 

tvořené pískovými 

cestami)

1                      

2 m2

7.00-22.00 duben-říjen 

běžného roku

zmrzlina

Parkoviště KOME       

p.p.č. 827/1

3                      

20 m2

8.30-18.00 duben-prosinec 

běžného roku

upomínkové předměty, kožené zboží, 

drobné textilní zboží

SEZNAM JEDNOTLIVÝCH TRŽNÍCH MÍST



Parkoviště hotelu 

Ambassador (podél pěší 

zóny v ul. Zeyerově)                           

p.p.č. 2321

1                    

14 m2

6.30-19.00 celoročně káva, nealkoholické nápoje, drobné 

občerstvení, zmrzlina, maso a 

uzeniny, grilované maso vč. 

doplňkového sortimentu -  pečivo, 

saláty  (s prodejním okénkem směrem 

do ul. Zeyerovy)

Parkoviště Západní ul.                           

p.p.č. 2387/9, 2387/14    

***/

1                    

20 m2

7.00-19.00 celoročně ovoce, zelenina

Rybáře Parkoviště před 

krematoriem, p. p. č. 

1071

3                      

20 m2

7.00-22.00 26.10.-9.11.         

a jeden měsíc 

před Vánocemi 

do 24.12. 

běžného roku

květinářské zboží s tématikou 

Památky zesnulých a Vánoc

Volnočasový areál 

Rolava, Třeboňská 

1049/92

neurčeno                   

300 m2

v době provozu 

areálu

příležitostně - 

max. 4 x ročně v 

termínu duben-

říjen běžného 

roku

sportovní potřeby, oděvy, drobné 

dárky a hračky  */

Tuhnice Parkoviště areálu 

Meandr Ohře                     

p.p.č. 167/6,7,8,9

1                   

15 m2

7.00-22.00 celoročně občerstvení (stravovací služby)

Plocha u Dolního 

nádraží podél Západní 

ul.                                          

p.p.č. 588/24

neurčeno                   

400 m2

7.00-22.00 1 měsíc před 

Vánoci do 31.12. 

běžného roku

vánoční stromky, kapři

Dvory Plocha vedle parkoviště 

u Tesca                                          

p.p.č. 509/10

neurčeno                   

400 m2

8.00-22.00 duben až červen 

a 01.12. až 24.12. 

běžného roku

sazenice a skalničky, vánoční stromky

*/   § 133 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů

       § 11 zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, ve znění pozdějších předpisů

**/  Zařazení tržního místa do tohoto nařízení nenahrazuje příslušné povolení nebo souhlas vyžadované

     zvláštními předpisy, zejména zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů.

     Umístění prodejního zařízení: směrem k vozovce - z jedné strany 2,0 m a z druhé strany 0,86 m od hrany obrubníku,

     prodejní okénko směrem k nástupišti č. 2.

***/ Prodej z přepravek, v jednoduchém uspořádání, bez staveb. Vzhledem k sousedícímu autobusovému terminálu, který

    je dopravně vysoce zatížen, nesmí dojít k prostorové kolizi pohybu osob s dopravním provozem autobusů. Prodejní místo

    bude situováno mimo stávající příjezdovou komunikaci směr terminál a směr parkoviště. Prodejní zařízení budou v takovém prostorovém

    uspořádání, kdy budou předem vyloučeny veškeré potenciální dopravní kolize s vozidly, včetně přístupu zákazníků k prod. zařízením

    a zajištění dopravní obsluhy prod. zařízení.  Nutno plně respektovat stávající trasy pojezdu autobusů k odstavné ploše 

    a autobusovému terminálu.Bezpečný přístup zákazníků/chodců ke stánkům bude řádně vyznačen. Do prostoru pro

    nakupující u prod. zařízení nebude umožněn vjezd vozidel.




