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podobně), 
 
e) k prod
čistitelného
 
f) k prodej
nic, co by z
 
g) motorov
úpravou pr
 
h) používa
znemožňuj
na předmět
 
i) zelenina
vzhledu, č
v bednách 
j) zajistit d
zvláště ma
 

město Ostrav

kový prodej

pro udržová

článek se 
zákona2). 

prodeji na 
atelé, prodá

vat zásady o

at čistotu pro

at s odpady,
předpisy 9)

děné podle j

organizovat
před přímý

deji zboží p
o materiálu,

ji zboží a p
znemožňov

vými vozidl
rovozu na p

at jen takov
jí záměnu n
ty a materiá

a, brambory
čisté, nenap

nebo vylož
dostatek pitn
asa vč. hygie

va                 

 není při sp

ání čistoty a

vztahuje ro

tržnicích, 
ávající a pos
osobní čistot

odejních mí

, které vzni
 popř. průb
ednotlivých

t tak, aby se
ými slunečn

používat pr
, 

poskytování
valo nebo zt

ly zde parko
pozemních k

vé obaly a 
nebo změnu
ály přicháze

y, ovoce i le
adené škůd

ženo na stán
né vody pro
enicky vhod

plnění požad

a bezpečnos
živoč

ovněž na p

tržištích a
skytovatelé 
ty, 

íst i míst pro

ikají při pr
ěžně odstra
h druhů a ka

e jednotlivé
ními paprsk

rodejní zař

í služeb uží
ěžovalo prů

ovat pouze 
komunikacíc

obalové ma
u obsahu be
ející do přím

esní plody 
dci; ovoce m
nku; prodej m
o mytí ruko
dných prostř

 

davků právn

Čl. 8 
sti a veteriná
čišných pro

 
prodej v tržn

a tržních 
služeb) pov

o nakládku 

rovozu tržn
aňovat odpa
ategorií odp

é druhy zbo
ky a jinými

řízení zhoto

ívat jen mís
ůchod zákaz

v prostoru 
ch, 

ateriály, kte
z otevření n

mého styku 

musí být c
musí být ja
musí být pr

ou personálu
tředků k osu

ních předpis

ární a hygie
duktů 

nicích a trž

místech js
vinny: 

a vykládku

ice, tržiště 
ad i obaly ze
padů, 

oží nevhodn
i nepříznivý

ovená ze z

sta k tomu 
zníků,  

určeném pr

eré chrání p
nebo změny
s potravinam

elé, zdravé
akostně přet
ováděn výh
u, zejména 
ušení, 

Naříz

sů časově om

enické podm

žištích, kter

sou všechn

 zboží a skl

nebo tržníh
e zboží na p

ě navzájem
ými vlivy 

zdravotně n

určená a v 

rovozovatel

potravinu p
y obalu a od
mi, 

, zdravotně 
tříděno a bě

hradně z pul
při prodeji 

zení m

mezen. 

mínky prode

ré jsou stav

ny zúčastn

ladových pr

ho místa v 
provozovate

m neovlivňo
(prach, vlh

nezávadnéh

uličkách n

lem v soula

před znehod
dpovídají p

ě nezávadné
ěhem prode
ltů, 
nebalených

města

eje zvířat a 

vbou podle

něné osoby

rostor, 

souladu se
elem určené

valy a byly
hko, kouř a

ho a dobře

neumísťovat

adu s místní

dnocením a
ožadavkům

é, čerstvého
eje uloženo

h potravin a
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k) všechny
nesmí před
potravin m
 
l) při prode
předpisy10)

 
1. d

k
 
2. c

s
t
-

-

-

 
3. j

a
4. o

p
r
P
-
-
-
-
-
-
-

 
6. n

u
 
 
 

 
(1) Tento 
zvláštního 

město Ostrav

y předměty 
dstavovat ne

musí být udrž

eji živých z
) zejména: 

dodržovat 
kontaminac

chovatelé m
schváleném
těchto podm
- maso z d

maximál
veterinár
spotřebit

- čerstvá, 
maximál

- včelí pro
a adresou

je nepřípust
a králíků) a 
ostatní prod
potraviny a
registrované
Prodejce je 
- 7 °C pro
- 4 °C pro
- 3 °C pro
- 5 – 18 °C
- 4 – 8 °C 
- 0 °C pro
- ostatní v

neupotřebit
uzavíratelný

Pravidla

článek se 
zákona2). 

va                 

a zařízení,
ebezpečí ko
žovány v či

zvířat a živo

pravidla č
ce provést řá

mohou prod
m a registro
mínek: 
drůbeže a k
lně z 10 ku
rně vyšetře
tele“ 
prosvícená

lním množs
odukty musí
u trvalého p

tné prodáva
výrobky z 

dejci potrav
a suroviny 
ém podnik
povinen tut
 maso vepřo
 maso drůb
 vnitřnosti 

C pro vejce 
pro mléčné
 čerstvé chl

výrobky mus

elné zbytky
ých nádob; 

a, která mus

vztahuje ro

, které přic
ontaminace,
istotě a v do

očišných pro

čištění a s
ádnou očistu

dávat produ
ovaném, pop

králíků (mu
usů týdně. M
eno – urč

á a označe
tví 60 kusů 
í být od zdr

pobytu, sídla

at maso z do
tohoto masa

vin a surovin
byly získ

ku. Jejich p
to teplotu k
ové, hovězí
eže, králíků

(nekolísavá
é výrobky ji
lazené ryby 
sí být ulože

y živočišný
likvidaci za

sí dodržet p

ovněž na p

 

házejí přím
, dopravní p
obrém stavu

oduktů dod

sanitace pr
u popř. desi

ukty zvířat 
případě jen

usí být vyku
Maso musí
čeno po te

ená vejce 
ů jednomu k
ravých včel
a chovatele

omácí poráž
a 
n živočišné

kány ve sc
povinností 

kontrolovat:
í, skopové a
ů a drobné z

á teplota) 
iné než UHT
(teplota taj

eny při teplo

ých produkt
ajišťuje prod

Čl. 9 
rovozovate

prodej v tržn

mo do styku
prostředky a
u a 

držovat dalš

rodejních m
infekci 

z vlastního
n registrova

ucháno, u k
í být čitelně
epelné úpr

s uvedením
konečnému s
lstev, označ
a u medu d

žky provede

ého původu 
chváleném 

je udržova

a velké zvěř
zvěře 

T, sterilovan
ícího ledu)

otách stanov

tů a vedlejš
dejce na vla

l tržiště, trž

nicích a trž

Naříz

u s potravin
a nádoby po

í povinnost

míst v příp

o chovu, kte
aném výrob

rálíků nesm
ě označeno
ravě ke sp

m jména a
spotřebiteli 
čené jménem
druhem a mn

ené v hospod

musí zajist
a registrov

at je při st

e 

né a sušené 

vených výro

ší živočišné
astní náklad

nice a tržníh

žištích, kter

zení m

nami, musí 
oužívané pr

ti stanovené

padě zneči

eré nebyly 
bním podni

mí být oddě
o nápisem „
potřebě v 

a adresy c

m, příjmení
nožstvím 

dářství (mim

tit, aby jimi
vaném, pop
tanovených

é 

obcem 

é produkty 
dy. 

ho místa 

ré jsou stav

města

být čisté a
ro přepravu

é zvláštními

stění nebo

získány ve
iku a to za

ělená hlava)
„Maso není
domácnosti

chovatele v

ím, názvem

mo drůbeže

i prodávané
případě jen
h teplotách.

ukládat do

vbou podle
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(2) Tržnic
příjmením 
přiděleno, 
uvést jmén
 
(3) Provoz
a) osobám
podle zvláš
 
b) osobám 
 
c) fyzický
pěstitelské 
 
d) autorům
předpisy11)

 
e) prodejců
 
f) jiným os
 
(4) Provoz
a) přidělit 
zvláštními 
 
b) časově v
 
c) umístěn
zákazníků 
 
d) nakláda
zvláštními 
utříděných
 
e) zajistit p
 
(5) Provoz
základních
porušení. 
 
(6) Provoz
provozní d
 
 
 
 

město Ostrav

ci, tržiště a
fyzické o

a to trvale 
no a příjmen

zovatel tržni
m podnikajíc

štních právn

provozujíc

m osobám 
a chovatels

m nebo půvo
), 

ům hub, kte

sobám, jimž

zovatel tržišt
prodejcům
právními p

vymezit mo

ní jednotlivý
i možnost z

at s odpady,
právními p

h podle druh

pravidelný ú

zovatel neb
h povinnost

zovatel tržiš
dobu kteréko

va                 

a tržní míst
soby nebo 
na vhodné

ní správce, p

ice, tržiště a
cím na zákl
ních předpis

ím zeměděl

prodávajíc
ské činnosti

odcům využ

eří mají osvě

ž prodej um

tě, tržnice n
m prodejní z
předpisy pro

ožnost vjezd

ých prodejn
zásobování,

, které vzn
předpisy 9) 
hů a kategor

úklid prosto

bo správce 
í stanovený

ště nebo trž
oli osobě a t

to musí pro
názvem p

ém a viditel
pokud byl u

a tržního mí
ladě přísluš
sů, 

lskou výrob

cím nezprac
i a lesní plo

žívajícím vý

ědčení o zna

možňuje zvlá

nebo tržního
zařízení ne

o provozova

du motorový

ních míst ur
 

ikají při pr
popř. určit 

rií odpadů, p

or tržiště, trž

tržnice, trž
ých tímto tr

žnice je pov
to minimáln

 

ovozovatel 
právnické o
lném místě

ustanoven, d

ísta je opráv
šného živno

bu, 

cované rost
dy, 

ýsledky duš

alosti hub p

áštní právní 

o místa je dá
ebo konkrét
atele tržišť a

ých vozidel 

rčit tak, aby

rovozu tržn
prodejcům 

pokud tento

žnice nebo t

žiště nebo t
tržním řáde

vinen zpřís
ně v rozsahu

označit ob
osoby a id
ě. Provozov
dobu prodej

vněn přenec
ostenského o

tlinné a živ

ševní činno

podle zvláštn

předpis13).

ále povinen
tní místa a 
a tržnic14), 

do uvedený

y byl zajišt

nice, tržiště 
místa k od

o tržní řád n

tržního míst

tržního míst
m a upozo

stupnit tento
u vztahující

Naříz

bchodní firm
entifikačním
atel na tom
e zboží a po

hávat prode
oprávnění n

vočišné výr

sti, chráněn

ního zákona

: 
dodržovat 

ých prostor,

těn dostateč

nebo tržníh
dkládání odp
estanoví jin

ta. 

ta je povin
rňovat prod

o tržní řád 
ímu se k dan

zení m

rmou popř. 
m číslem, 

mto místě m
oskytování 

ejní místa p
nebo jiného

robky z vlas

né zvláštním

a12) a  

povinnosti

, 

čný prostor

ho místa v 
padů a oba

nak a 

nen dohlížet
dejce na jej

k nahlédnu
né lokalitě. 

města

jménem a
bylo-li mu

musí rovněž
služeb. 

ouze: 
o oprávnění

stní drobné

mi právními

i stanovené

pro pohyb

souladu se
alů ze zboží

t na plnění
ejich zjevná

utí po celou
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Porušení to
 

Zrušuje se 
se vydává 
 
 

 
Toto naříze

___________

 
 
1) § 126 záko
 
2) zákon č. 1
 
3) § 17 zákon
 
4) § 34 zákon
 

město Ostrav

ohoto naříze

 obecně záv
Tržní řád pr

ení nabývá 

__________ 

ona č. 183/200

83/2006 Sb., 

na č. 455/199

na č. 128/2000

va                 

ení se postih

vazná vyhlá
ro území m

účinnosti 1

06 Sb., o územ

o územním pl

1 Sb., o živno

0 Sb., o obcíc

huje podle z

Zrušo

áška města O
ěstského ob

5. den od je

Ing. 

Ing. T
nám

mním plánová

lánování a sta

ostenském pod

h (obecní zříz

 

Čl. 10 

zvláštních p

 
Čl. 11 

ovací ustan
 

Ostravy mě
bvodu Vítko

Čl. 12 
Účinnost

eho vyhláše
 
 
 
 

 Petr Kajna
primátor

 
 
 
 
 

Tomáš Petř
městek primá

 
 
 
 
 
 
 
 

ání a stavebním

avebním řádu (

dnikání (živno

zení), ve znění

právních pře

novení 

ěstského obv
ovice. 

ní.  

ar v.r. 

ík v.r. 
átora 

m řádu (staveb

(stavební záko

ostenský zákon

í pozdějších p

Naříz

edpisů. 

vodu Vítkov

bní zákon), ve

on), ve znění p

n), ve znění po

předpisů 

zení m

vice  č. 1/19

e znění pozděj

pozdějších pře

ozdějších před

města

999, kterou 

jších předpisů

edpisů 

dpisů 

             

ů 
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5) např. § 16
č. 168/1999 
zákonů (záko
§ 11 zákona
zákonů, ve zn
 
6) např. § 13
zákon č. 258
předpisů, 
§ 8 vyhlášky
§ 6 až 8 a §
které nejsou 
vyhláška č. 1
činnostech ep
 
7) § 6 vyhlášk
použitelnými p
 
8) § 25 odst
zákon), ve zn
 
9) např. záko
 
10) např. zák
ve znění poz
zákon č. 166
pozdějších př
zákon ČNR č
vyhláška č. 4
vyhláška č. 2
použitelnými p
vyhláška Min
Sb., o potrav
předpisů, pro
pozdějších př
 
11) např. zák
zákonů (auto
 
12) § 3 záko
zákonů, ve zn
 
13) např. zák
 
14) např. § 2
ve znění poz
§ 14a zákona

město Ostrav

6 zákona č. 5
Sb., o pojiště
on o pojištění 
a č. 110/1997 
nění pozdějšíc

3 zákona č. 35
8/2000 Sb., o

y Českého báň
 10 až 15 vyh
upraveny přím

137/2004 Sb., 
pidemiologick

ky č. 289/2007 
předpisy Evrop

t. 2  zákona 
nění pozdějšíc

on č. 185/2001

kon č.110/199
dějších předpi
6/1999 Sb., o
ředpisů, 
č. 246/1992 S
418/2012 Sb., 
289/2007 Sb., 
předpisy Evrop
nisterstva zem
vinách a tabák
o maso, masn
ředpisů 

kon č. 121/20
orský zákon), v

ona č. 110/199
nění pozdějšíc

kon č. 222/200

25 zákona č. 1
dějších předpi
a č. 634/1992 

va                 

56/2001 Sb., o
ění odpovědno

odpovědnosti
Sb., o potrav

ch předpisů 

53/2003 Sb., o
o ochraně veře

ňského úřadu č
hlášky č. 289
mo použitelný
o hygienický

ky závažných,

Sb., o veteriná
pských společen

č. 166/1999 S
ch předpisů, 

1 Sb., o odpad

97 Sb., o potra
isů,  

o veterinární 

b., na ochranu
o ochraně zví
o veterinárníc

pských společen
mědělství č. 32
kových výrobc
né výrobky, ry

000 Sb., o prá
ve znění pozd

97 Sb., o potr
ch předpisů 

09 Sb., o voln

66/1999 Sb., 
isů, 
Sb., o ochraně

o podmínkách
osti za škodu 
i z provozu vo
vinách a tabá

o spotřebních 
ejného zdraví

č. 174/1992 Sb
9/2007 Sb., o 
ými předpisy E
ch požadavcíc
, ve znění vyh

árních a hygien
nství, ve znění p

Sb., o veterin

dech a o změn

avinách a tabák

péči a o změ

u zvířat proti t
ířat při usmrco
ch a hygienick
nství, ve znění 
26/2001Sb., k
cích a o změn

yby, ostatní vo

ávu autorském
dějších předpis

ravinách a tab

ém pohybu slu

o veterinární p

ě spotřebitele,

 

h provozu voz
způsobenou p

ozidla), ve zně
ákových výrob

daních, ve zn
í a o změně n

b., o pyrotech
veterinárních

ES, ve znění p
ch na stravova

hlášky č. 602/2

nických požada
pozdějších před

nární péči a o

ně některých d

ákových výrob

ěně některých

týrání, ve zněn
ování  (např. p
kých požadav
pozdějších př

kterou se prov
ně a doplnění
odní živočich

m, o právech s
sů 

bákových výro

užeb, ve zněn

péči a o změn

, ve znění poz

zidel na pozem
provozem voz
ění pozdějších
bcích a o zm

nění pozdějších
některých sou

hnických výrob
h a hygienický
pozdějších pře
ací služby a o
2006 Sb. 

avcích na živoč
dpisů 

o změně někt

dalších zákonů

bcích a o změn

h souvisejících

ní pozdějších 
při prodeji živ
cích na živoči
ředpisů, 
vádí § 18 písm

některých so
y a výrobky z

souvisejících 

obcích a o zm

ní zákona č. 24

ně některých s

zdějších předp

Naříz

mních komun
zidla a o změ
h předpisů, 

měně a doplně

h předpisů, 
uvisejících zák

bcích a zacház
ých požadavcí
edpisů, 

zásadách oso

čišné produkty, 

erých souvise

ů, ve znění poz

ě a doplnění ně

h zákonů (ve

předpisů, 
vých ryb), 
išné produkty

m. a), d), g), h)
ouvisejících zá
z nich, vejce a

s právem auto

měně a doplně

47/2011 Sb. 

souvisejících z

pisů 

zení m

nikacích a o z
ěně některých 

ění některých 

ákonů, ve zně

zení s nimi, 
ích na živoči

obní a provozn

které nejsou u

ejících zákonů

zdějších předp

ěkterých souvis

eterinární záko

y, které nejsou u

), i) a j) zákon
ákonů, ve zně
a výrobky z n

orským a změ

ění některých 

zákonů (veteri

města

změně zákona
souvisejících

souvisejících

ění pozdějších

šné produkty,

ní hygieny při

upraveny přímo

ů (veterinární

pisů 

ejících zákonů,

on), ve znění

upraveny přímo

na č. 110/1997
ění pozdějších
nich, ve znění

ěně některých

souvisejících

inární zákon),
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POZNÁMKA
č.    k. ú. bližší vymezení počet celková denní       období např.

p. č. prodej. plocha sortiment
míst (m2)

lokalita na území obvodu bez omezení

lokalita na území obvodu bez omezení

lokalita na území obvodu bez omezení

likalita na území obvodu bez omezení

lokalita na území obvodu bez omezení

lokalita na území obvodu bez omezení

Tržní místa

Restaurační zahrádky

Předsunutá prodejní místa

Pojízdný prodej

Pochůzkový prodej s prodejním zařízením

lokalita na území obvodu bez omezení

Příloha tržního řádu

Tržnice

Tržiště

    KAPACITA MAX. DOBA PRODEJE

Městský obvod Hošťálkovice
Část I

Vysvětlivka:
Pokud je dále stanoveno, že na území obvodu nejsou určité druhy prodejních míst vymezeny, platí zde zákaz jejich zřizování.    

         L O K A L I T A



POZNÁMKA
č.    k. ú. bližší vymezení počet celková denní       období např.

p. č. prodej. plocha sortiment
míst (m2)

lokalita na území obvodu bez omezení

Pojízdný prodej

Pochůzkový prodej s prodejním zařízením

Restaurační zahrádky

lokalita na území obvodu bez omezení

likalita na území obvodu bez omezení

Předsunutá prodejní místa

Ćást II
Městský obvod Hrabová

         L O K A L I T A     KAPACITA MAX. DOBA PRODEJE

na území obvodu nejsou žádné vymezeny

na území obvodu nejsou žádné vymezeny

lokalita na území obvodu bez omezení

Tržnice

Tržiště

Tržní místa
lokalita na území obvodu bez omezení



POZNÁMKA
č.    k. ú. bližší vymezení počet celková denní       období např.

p. č. prodej. plocha sortiment
míst (m2)

Krásné Pole
1. 1.1 zastavěná plocha nádvoří 629
2. 276 zastavěná plocha nádvoří 1063 shodně
3. 610 zastavěná plocha nádvoří 504 s
4. 1479 zastavěná plocha nádvoří 571 provozovnou
5. 1191/3 ostatní plocha 256

Část III
Městský obvod Krásné Pole

         L O K A L I T A     KAPACITA MAX. DOBA PRODEJE

Tržnice

Tržiště

Tržní místa

Restaurační zahrádky

lokalta na území obvodu bez omezení

lokalita na území obvodu bez omezení

lokalita na území obvodu bez omezení

lokalita na území obvodu bez omezení

lokalita na území obvodu bez omezení

lokalita na území obvodu bez omezení

Předsunutá prodejní místa

Pojízdný prodej

Pochůzkový prodej s prodejním zařízením



POZNÁMKA
č.    k. ú. bližší vymezení počet celková denní       období např.

p. č. prodej. plocha sortiment
míst (m2)

Část IV
Městský obvod Lhotka

         L O K A L I T A     KAPACITA MAX. DOBA PRODEJE

Tržnice

Tržiště

Tržní místa

Restaurační zahrádky

na území obvodu nejsou žádné vymezeny

na území obvodu nejsou žádná vymezena

na území obvodu nejsou žádná vymezena

lokalita na území obvodu bez omezení

lokalita na území obvodu bez omezení

likalita na území obvodu bez omezení

lokalita na území obvodu bez omezení

Předsunutá prodejní místa

Pojízdný prodej

Pochůzkový prodej s prodejním zařízením



POZNÁMKA
č.    k. ú. bližší vymezení počet celková denní       období např.

p. č. prodej. plocha sortiment
míst (m2)

Část V
Městský obvod Mariánské Hory a Hulváky

         L O K A L I T A     KAPACITA MAX. DOBA PRODEJE

Tržnice

Tržiště

Tržní místa

Restaurační zahrádky

lokalita na území obvodu bez omezení

lokalita na území obvodu bez omezení

lokalita na území obvodu bez omezení

lokalita na území obvodu bez omezení

lokalita na území obvodu bez omezení

lokalita na území obvodu bez omezení

lokalita na území obvodu bez omezení

Předsunutá prodejní místa

Pojízdný prodej

Pochůzkový prodej s prodejním zařízením



POZNÁMKA
č.    k. ú. bližší vymezení počet celková denní       období např.

p. č. prodej. plocha sortiment
míst (m2)

8:00 - 22:00

lokalita na území obvodu bez omezení

Část VI
Městský obvod Martinov

         L O K A L I T A     KAPACITA MAX. DOBA PRODEJE

Tržnice
lokalita na území obvodu bez omezení

Tržiště
lokalita na území obvodu bez omezení

Tržní místa

Pochůzkový prodej s prodejním zařízením
lokalita na území obvodu bez omezení

Restaurační zahrádky
lokalita na území obvodu bez omezení

Předsunutá prodejní místa
lokalita na území obvodu bez omezení

Pojízdný prodej
lokalita na území obvodu bez omezení



POZNÁMKA
č.    k. ú. bližší vymezení počet celková denní       období např.

p. č. prodej. plocha sortiment
míst (m2)

červen až srpen
 8:00-23:00 neděle-čtvrtek

8:00-24:00 pátek a sobota
8:00-22:00 ostatní měsíce

Část VII
Městský obvod Michálkovice

         L O K A L I T A     KAPACITA MAX. DOBA PRODEJE

Tržnice

Tržiště

Tržní místa

Restaurační zahrádky

lokalita na území obvodu bez omezení

lokalita na území obvodu bez omezení

lokalita na území obvodu bez omezení

lokalita na území obvodu bez omezení

lokalita na území obvodu bez omezení

lokalita na území obvodu bez omezení

Předsunutá prodejní místa

Pojízdný prodej

Pochůzkový prodej s prodejním zařízením

lokalita na území obvodu bez omezení



POZNÁMKA
č.    k. ú. bližší vymezení počet celková denní       období např.

p. č. prodej. plocha sortiment,
míst (m2) specifikace

Mor.Ostrava v areálu Černá louka 9:00-16:00  1.5. - 31.10. zelenina, ovoce,
115/19, 
115/20 7:00-17:00 1.11. - 30.4. lesní plody, vejce, květiny, sazenice

Mor.Ostrava

1. Masarykovo náměstí 70 9:00 - 20:00
listopad, prosinec, 
vánoční trhy

2. 3502. Jiráskovo náměstí 20 10:00-18:00
květen-říjen, 
farmářské trhy regionální a tuzemské potraviny

10:00-18:00
březen-duben 
velikonoční trhy

9:00-20:00 vánoční trhy

3486, 
3487/1, 
3487/2 
3589/33

Tržiště

Tržnice

Tržní místa

tradiční vánoční zboží včetně prodeje živých ryb

např. zelenina, byliny , ovoce,ořechy, ovocné šťávy, 
mošty, koření, med a medové produkty, maso, 
uzeniny,mléko a mléčné výrobky, sýry, vejce, pečivo, 
pivo, víno a další např. květiny,sazenice, tradiční 
vánoční zboží                vč. prodeje živých ryb  

na území obvodu nejsou žádné vymezeny

Část VIII
Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

         L O K A L I T A     KAPACITA MAX. DOBA PRODEJE



3. 389/1 náměstí Svatopluka 
Čecha 60 9:00-20:00 březen-duben bez omezení

velikonoční trhy
září
jarmarky
vánoční trhy

4. území Jantarová 80 9:00-20:00
Nové K Šalomounu
Karoliny K Trojhalí celoročně bez omezení

Na Karolíně
Těžařská
Důlní
Na Prádle
náměstí Biskupa 
Bruna

5. 980/1 Prokešovo náměstí 30 9:00-20:00 celoročně bez omezení

8:00-24:00 celoročně

Mor.Ostrava
Přívoz celoročně

1. 3589/33 28. října prodejní
3589/34 doba

2. 1428/1 30. dubna maximálně
1372/1 v rozsahu
1273/1 prodejní

Předsunutá prodejní místa

lokalita na území obvodu bez omezení

Restaurační zahrádky

sortiment jako v provozovně k níž náleží,  prodej 
živých ryb



3515/3 doby
3. 511 Antonína Macka provozovny
4. 974/4 Českobratrská k níž

974/2 přináleží
974/7
974/8
1293/6
3519/3
1293/1
1293/5

5. 3500 Čs. Legií
6. 3492 Dlouhá

3491
7. 3520 Dvořákova

3509
8. 2206/2 Gen. Píky

2206/1  
9. 3519/3 Chelčického

3519/5
10. 3502 Jiráskovo náměstí 
11. 3478/3 Kostelní
12. 3486 Masarykovo nám.

3487/1
3487/2

13. 3528 Matiční
961/1
3527/2
3527/1

14. 3516 Milíčova
3525

15. 3520 Mlýnská
16. 383/3 Muglinovská



3550/3
904/1

17. 865/1 Na Desátém
18. 3505 Na Hradbách

548
19. 3499 nám. Msgre. Šrámka
20. 3550/1 Nádražní

3550/2
3550/3
1273/1
1428/1
1479/2
1500/3
3550/5
3538/1
1642/1
904/1
949/1
1147
2009/1

21. 3501 Poštovní
3522

22. 3503/4 Přívozská
3503/1

23. 3496 Puchmajerova
3494/2

24. 3497 Purkyňova
25. 3519/4 S. K. Neumanna
26. 3584/1 Smetanovo nám.
27. 532 Sokolská třída

537/1
3506/1



3506/5
959
961/1
960
962/3
962/2
954/4
974/4
974/8
947/7
941/1
1096/1
881/4
1064/1
3535
1161/4
1162/6
925/7

28. 3503/2 Solná
523/7

29. 4237 Střelniční
30. 718/4 Tyršova

464/11
31. 3493/1 Velká
32. 1064/1 Vítězná
33. 3584/5 Vojanova

147/1
24. 3524 Zahradní
35. 3494/1 Zámecká
36. 3480 Zeyerova
37. území Jantarová

Nové K Šalamounu



Karolíny K Trojhalí
Na Karolíně
Těžařská
Důlní
Na Prádle
náměstí Bikupa 
Bruna

Pojízdný prodej
na území obvodu zakázán

Pochůzkový prodej s prodejním zařízením
na území obvodu zakázán



POZNÁMKA
č.    k. ú. bližší vymezení počet celková denní       období např.

p. č. prodej. plocha sortiment
míst (m2)

8:00-22:00

Část IX
Městský obvod Nová Bělá

         L O K A L I T A     KAPACITA MAX. DOBA PRODEJE

Tržnice

Tržiště

Tržní místa

Restaurační zahrádky

lokalita na území obvodu bez omezení

lokalita na území obvodu bez omezení

lokalita na území obvodu bez omezení

lokalita na území obvodu bez omezení

lokalita na území obvodu bez omezení

lokalita na území obvodu bez omezení

lokalita na území obvodu bez omezení

Předsunutá prodejní místa

Pojízdný prodej

Pochůzkový prodej s prodejním zařízením



POZNÁMKA
č.    k. ú. bližší vymezení počet celková denní       období např.

p. č. prodej. plocha sortiment
míst (m2)

         L O K A L I T A     KAPACITA

Tržiště

Část X

lokalita na území obvodu bez omezení

Tržnice

Městský obvod Nová Ves

Restaurační zahrádky

na území obvodu nejsou žádné vymezeny

 na území obvodu nejsou žádná vymezena

MAX. DOBA PRODEJE

lokalita na území obvodu bez omezení

Předsunutá prodejní místa

Pojízdný prodej

Pochůzkový prodej s prodejním zařízením

Tržní místa

lokalita na území obvodu bez omezení

na území obvodu nejsou žádná vymezena

lokalita na území obvodu bez omezení



POZNÁMKA
č.    k. ú. bližší vymezení počet celková denní       období např.

p. č. prodej. plocha sortiment
míst (m2)

Zábřeh n.O nám.SNP celoročně
654/43(1)
654/103(2)

Zábřeh n.O celoročně

1. 654/42
ul. Svazácká u 
Vodního areálu

2. 783/11
ul. Výškovická před 
OD Kotva

3. 47/7
ul. Horymírova u 
Tesco Expres

4. 623/81
ul. Jugoslávská u OD 
Albert

ovoce, květiny zelenina,lesní plody, vejce a přebytky, 
med, rukoděl. výrobky, 

Tržiště

Část XI
Městský obvod Ostrava - Jih

Tržní místa

         L O K A L I T A     KAPACITA MAX. DOBA PRODEJE

Tržnice
lokalita na území obvodu bez omezení



Hrabůvka celoročně

5. 485/1
ul. Dr. Martínka u OD 
Savarin

6. 463/6
ul. Dr. Martínka u OD 
Budoucnost

Výškovice u 
Ostravy celoročně

7. 740/40, ul. Výškovická 
740/68 u OD Odra 

Dubina u 
Ostravy celoročně

8. 101/33
ul. A.Gavlase u OD 
Albert

Hrabůvka příležitostně 
9. 311/33 Merkur Den matek

Velikonoce
Vánoce
Památka 
zesnulých

10. 391/22
ul.Dr.Martínka před K-
triem

jednorázové a 
mimořádné 
akce, např. 
rozsvícení 
vánočního stromu

12. 463/6

ul. Mjr. Nováka 
naproti OD 
Budoucnost sezónně ovoce zelenina, spotřební zboží 

ovoce, květiny zelenina,lesní plody, vejce a přebytky, 
med, rukoděl. výrobky, živé ryby,vánoční stromky, 
jmelí apod. 

ovoce, květiny, zelenina, lesní plody, vejce a 
přebytky, med, rukoděl.výrobky, živé ryby,vánoční 
stromky, jmelí

občerstvení, potraviny, hračky spotřební a pouťové 
zboží, rukodělky, pouťové atrakce



13. 245/10

ul. Dvouletky u 
bývalého 
Gastronomu sezónně

Zábřeh n.O. příležitostně

14.
ul.Výškovická před 
OD Kotva

Den matek, 
velikonoce

3036 Vánoce
památka
zesnulých

15. 654/43
nám.SNP před DK 
Akord

16. Svatováclavské
ul. U Zámku slavnosti - září
okolí zámku 

17. 4761/1
ul.Závodní, ČEZ 
Aréna

občerstvení, potraviny, spotřební a pouťové zboží, 
hračky, pouťové atrakce, jmelí
vánoční stromky

18. 801/34 Baumax vánoční stromky
19. 6399. před OD Albert potraviny
20. 753/2 OBI vánoční stromky
21. 766/5, 6173 Kaufland sezónně potraviny, vánoční stromky, živé ryby
22. 766/6 od ul. Výškovické sezónně potraviny, občerstvení
23. prodejna Kika potraviny, spotřební zbožíp

Dubina příležitostně

24. 71/91
ul.Horní u OD 
Möbelix potraviny

Areál Shopping Parku

65/1, 225/1, 
226/1,226/2 
232/1,232/2
995/11, 
995/12 

3034,     
3035,    

občerstvení, potraviny, hračky spotřební a pouťové 
zboží, rukodělky, pouťové atrakce

ovoce, květiny zelenina,lesní plody, vejce a přebytky, 
med, rukoděl. výrobky, živé ryby,vánoční stromky, 
jmelí apod. 

mim. akce např. 
slavnosti obvodu, 
vinobraní

občerstvení, potraviny,hračky spotřební a pouťové 
zboží, rukodělky, pouťové atrakce



25. 110/94 Interspar sezónně potraviny, jmelí, vánoční stromky

26. 240.
ul. Horní, bývalý 
objekt J. Meinel spotřební zboží

Výškovice  

27. 793/179
ul. Výškovická, 
prodejna Albert  u sezónně ovoce, zelenina, potraviny, spotřební zboží,
Racka vánoční stromky, živé ryby

28. 903. hřiště TJ Sokol
Výškovice

na území obvodu je zakázán

Předsunutá prodejní místa

Pojízdný prodej

Pochůzkový prodej s prodejním zařízením

Restaurační zahrádky

občerstvení, potraviny,hračky spotřební a pouťové 
zboží, rukodělky, pouťové atrakce

lokalita na území obvodu bez omezení

lokalita na území obvodu bez omezení

lokalita na území obvodu bez omezení



POZNÁMKA
č.    k. ú. bližší vymezení počet celková denní       období např.

p. č. prodej. plocha sortiment
míst (m2)

lokalita na území obvodu bez omezení

lokalita na území obvodu bez omezení

Pojízdný prodej

Pochůzkový prodej s prodejním zařízením

lokalita na území obvodu bez omezení

Předsunutá prodejní místa

Restaurační zahrádky

lokalita na území obvodu bez omezení

lokalita na území obvodu bez omezení

Tržiště

Tržní místa

lokalita na území obvodu bez omezení

Část XII
Městský obvod Petřkovice

lokalita na území obvodu bez omezení

    KAPACITA MAX. DOBA PRODEJE

Tržnice

         L O K A L I T A



POZNÁMKA
č.    k. ú. bližší vymezení počet celková denní       období např.

p. č. prodej. plocha sortiment
míst (m2)

Stará Plesná komunikace příležitostně
1. 962/1
2. 962/2 5 550
3. 5. 10 1025
4. 602. 3 86
5. 597. 6 256

ostatní plocha
6. 961/2 2 66
7. 961/3 3 70
8. 958/30 5 227
9. 624/3 4 98
10. 624/2 3 85
11. 601. 13 591
12. 4/1. trvalý travní porost 20 2360
13. 971. koryto vodního toku 5 171

Část XIII
Městský obvod Plesná

         L O K A L I T A     KAPACITA MAX. DOBA PRODEJE

Tržnice

Tržiště

Tržní místa

na území obvodu nejsou žádné vymezeny

na území obvodu nejsou žádné vymezeny



Stará Plesná sezonní

1. 714/1 nádvoří 692
 shodně s 
provozovnou

2. 650. nádvoří 335
shodně s 
provozovnou

Restaurační zahrádky

lokalita na území obvodu bez omezení

lokalita na území obvodu bez omezení

Předsunutá prodejní místa

Pojízdný prodej

Pochůzkový prodej s prodejním zařízením

lokalita na území obvodu bez omezení



POZNÁMKA
č.    k. ú. bližší vymezení počet celková denní       období např.

p. č. prodej. plocha sortiment
míst (m2)

lokalita na území obvodu bez omezení

lokalita na území obvodu bez omezení

Pojízdný prodej

Pochůzkový prodej s prodejním zařízením

lokalita na území obvodu bez omezení

Předsunutá prodejní místa

Restaurační zahrádky

lokalita na území obvodu bez omezení

lokalita na území obvodu bez omezení

Tržiště

Tržní místa

lokalita na území obvodu bez omezení

Část XIV
Městský obvod Polanka nad Odrou

lokalita na území obvodu bez omezení

    KAPACITA MAX. DOBA PRODEJE

Tržnice

         L O K A L I T A



POZNÁMKA
č.    k. ú. bližší vymezení počet celková denní       období např.

p. č. prodej. plocha sortiment
míst (m2)

Poruba Nezvalovo náměstí 1000 6:00-14:00
1271/1 Po - So, svátky

1. Poruba Alšovo náměstí 1400 6:00 - 18:00
říjen-listopad 
Památk zesnulých  kytice,věnce atd.
prosinec     
vánoční trhy

příležitostně (Den 
matek a pod) kytice, rukodělky a pod. 

2. 275 6:00-14:00 celoročně

Po - So, svátky

vánoční stromky, vánoční výrobky, jmelí, živé ryby aj. 

na území obvodu nejsou žádné vymezeny 

Část XV
Městský obvod Poruba

         L O K A L I T A     KAPACITA MAX. DOBA PRODEJE

Tržnice

Tržiště

Poruba-
sever

náměstí A. Bejdové    
u obchodního centra 
Duha

Tržní místa

ovoce,zelenina, květiny,živé ryby, vejce,textil,spotř. 
zboží,rukodělky, hračky,přebytky, živočiš.prod.apod  



3. Poruba Hlavní třída 150 6:00-14:00
u kruhového objezdu

lokalita na území obvodu bez omezení

Pojízdný prodej

Pochůzkový prodej s prodejním zařízením

ovoce,zelenina, květiny,rukodělky, vejce, živočišné 
produkty, vánoční zboží, živé ryby, občerstvení apod.

lokalita na území obvodu bez omezení

lokalita na území obvodu bez omezení

lokalita na území obvodu bez omezení

Předsunutá prodejní místa

Restaurační zahrádky

1277/1 
894/4

celoročně          Po-
Ne             
Porubské trhy -  
pořádá a termín 
stanovuje městský 
obvod 



POZNÁMKA
č.    k. ú. bližší vymezení počet celková denní       období např.

p. č. prodej. plocha sortiment
míst (m2)

Část XVI
Městský obvod Proskovice

         L O K A L I T A     KAPACITA MAX. DOBA PRODEJE

Tržnice

Tržiště

Tržní místa

Restaurační zahrádky

lokalita na území obvodu bez omezení

lokalita na území obvodu bez omezení

lokalita na území obvodu bez omezení

lokalita na území obvodu bez omezení

lokalita na území obvodu bez omezení

lokalita na území obvodu bez omezení

lokalita na území obvodu bez omezení

Předsunutá prodejní místa

Pojízdný prodej

Pochůzkový prodej s prodejním zařízením



POZNÁMKA
č.    k. ú. bližší vymezení počet celková denní       období např.

p. č. prodej. plocha sortiment
míst (m2)

podél ul. 
Pustkovecká v úseku 
křižovatek s ul.  17. příležitostně

Část XVII
Městský obvod Pustkovec

         L O K A L I T A     KAPACITA MAX. DOBA PRODEJE

Tržnice

Tržiště

Tržní místa

Restaurační zahrádky

na území obvodu nejsou žádné vymezeny

na území obvodu nejsou žádná vymezena

lokalita na území obvodu bez omezení

lokalita na území obvodu bez omezení

lokalita na území obvodu bez omezení

lokalita na území obvodu bez omezení

Předsunutá prodejní místa

Pojízdný prodej

Pochůzkový prodej s prodejním zařízením



POZNÁMKA
č.    k. ú. bližší vymezení počet celková denní       období např.

p. č. prodej. plocha sortiment
míst (m2)

1.
Bartovice, 
208/1 parkoviště Těšínská 1330 sezónní zelenina, ovoce, prodej živých ryb

2.
Radvanice 
2135/3 parkoviště Hvězdná 1307 sezónní zelenina, ovoce, prodej živých ryb

3. 
Radvanice  
2

plocha před 
Římskokatolickou 
farností 2312

přede dnem 
Památka 
zesnulých

4.
Radvanice 
3256 ul. Havláskova 2153

léto - lidová 
veselice

5.
Bartovice, 
1349

ul. U Statku a přilehlé 
parcely

léto - pouť  v 
Bartovicích

Část XVIII
Městský obvod Radvanice a Bartovice

         L O K A L I T A     KAPACITA MAX. DOBA PRODEJE

Tržnice

Tržiště

Tržní místa

na území obvodu nejsou žádné vymezeny

na území obvodu nejsou žádné vymezeny



1.
Radvanice 
2117 restaurace U Břenků 303

2.
Radvanice8
84 restaurace u Vašíčků 659

3.
Bartovice 
631/1 Společenský dům 4017

4.

Bartovice 
476/1,     
328

ul II/479 Těšínská 
hospůdka Ramses     292

Restaurační zahrádky

na území obvodu nejsou žádná vymezena

lokalita na území obvodu bez omezení

lokalita na území obvodu bez omezení

Předsunutá prodejní místa

Pojízdný prodej

Pochůzkový prodej s prodejním zařízením



POZNÁMKA
č.    k. ú. bližší vymezení počet celková denní       období např.

p. č. prodej. plocha sortiment
míst (m2)

lokalita na území obvodu bez omezení

lokalita na území obvodu bez omezení

lokalita na území obvodu bez omezení

lokalita na území obvodu bez omezení

lokalita na území obvodu bez omezení

lokalita na území obvodu bez omezení

lokalita na území obvodu bez omezení

Část XIX
Městský obvod Slezská Ostrava

         L O K A L I T A     KAPACITA MAX. DOBA PRODEJE

Pojízdný prodej

Pochůzkový prodej s prodejním zařízením

Tržnice

Tržiště

Tržní místa

Restaurační zahrádky

Předsunutá prodejní místa



POZNÁMKA
č.    k. ú. bližší vymezení počet celková denní       období např.

p. č. prodej. plocha sortiment
míst (m2)

1. 4 květen Starobělská pouť

362/20
2. 3828/1 300 květen Starobělská pouť

lokalita na území obvodu bez omezení 

parkoviště u 
zdravotního střediska
ul. Blanická od 
kostela po hřbitov, v 
obou směrech 

Pojízdný prodej

Pochůzkový prodej s prodejním zařízením

lokalita na území obvodu bez omezení

lokalita na území obvodu bez omezení
                         Předsunutá prodejní místa

na území obvodu nejsou žádné vymezeny

lokalita na území obvodu bez omezení

Část XX
Městský obvod Stará Bělá

         L O K A L I T A     KAPACITA MAX. DOBA PRODEJE

na území obvodu nejsou žádné vymezeny
Tržnice

Tržiště

Tržní místa

Restaurační zahrádky



POZNÁMKA
č.    k. ú. bližší vymezení počet celková denní       období např.

p. č. prodej. plocha sortiment
míst (m2)

1. 10 300 celoročně
3077/1

2. 10 500

3. 10 500 celoročně

Tržnice

Část XXI
Městský obvod Svinov

         L O K A L I T A     KAPACITA

lokalita ul. Opavská, 
svinovské mosty, 
provizorní zastávky 
MHD a přístupové 
cesty v době 
rekonstrukce 
svinovských mostů

lokalita na území obvodu nejsou žádné vymezeny

MAX. DOBA PRODEJE

ovoce, zelenina, květiny, živé ryby a zvířata v 
zájmovém chovu  apod 

Tržiště
plocha před 
svinovskou sýpkou

tisk, zelenina, květiny, potraviny, ovoce, spotřební a 
sezónní zboží, živé ryby  apod. 

přednádražní prostor 
žst. Ostrava-Svinov: 
plochy u zastávek 
MHD, parkovišť, 
výpravní budovy, 
podchodů pod tratí

tisk, zelenina, květiny, potraviny, ovoce, spotřební a 
sezónní zboží, živé ryby  apod. 



1. 7 3 30 příležitostně

11

2. 7 50 8000

11

3. 5 30
12.1

4. 3077/1 3 30 prosinec

5. 1011/1, areál TJ Svinov 50 10.000
1013

příležitostně, 
poutě, hasičské 
závody apod.

občerstvení, potraviny, živé ryby, spotřební a 
pouťové zboží, provozování  pouťových atrakcí

občerstvení, potraviny, spotřební a pouťové zboží, 
prodej živých ryb a zvířat v zájmovém chovu    

plocha před  
budovou ÚMOb 

Svinovská pouť -
červen

Tržní místa

občerstvení, potraviny, živé ryby, spotřební a 
pouťové zboží, provozování  pouťových atrakcí

ul. Bílovecká - plochy 
před kostelem Krista 
Krále čistírna peří, prodej živých ryb 

ul. Bílovecká - plochy 
před kostelem Krista 
Krále

Svinovská pouť -
červen

lokalita na území obvodu bez omezení

plocha před jídelnou 
a prodejnou Krůta vánoční prodej, prodej živých ryb 

Pojízdný prodej

Předsunutá prodejní místa

Pochůzkový prodej s prodejním zařízením

Restaurační zahrádky
na území obvodu nejsou žádné vymezeny

lokalita na území obvodu bez omezení

na území obvodu nejsou žádné vymezeny



         L O K A L I T A     KAPACITA MAX. DOBA PRODEJE POZNÁMKA
č.    k. ú. bližší vymezení počet celková denní období např.

p. č. prodej. plocha sortiment
míst (m2)

u hypermarketu 
TESCO sezonní prodej živých ryb

8:00 - 22:00

Restaurační zahrádky

na území obvodu nejsou žádné vymezeny

Tržní místa

Část XXII
Městský obvod Třebovice

Tržnice

Tržiště

na území obvodu nejsou žádné vymezeny

lokalita na území obvodu bez omezení

lokalita na území obvodu bez omezení

Pojízdný prodej

Pochůzkový prodej s prodejním zařízením

lokalita na území obvodu bez omezení

lokalita na území obvodu bez omezení

Předsunutá prodejní místa



POZNÁMKA
č.    k. ú. bližší vymezení počet celková denní       období např.

p. č. prodej. plocha sortiment
míst (m2)

Ćást XXIII

Tržnice

Tržiště

Tržní místa

Městský obvod Vítkovice

         L O K A L I T A

Restaurační zahrádky

lokalita na území obvodu bez omezení

lokalita na území obvodu bez omezení

lokalita na území obvodu bez omezení

    KAPACITA MAX. DOBA PRODEJE

lokalita na území obvodu bez omezení

lokalita na území obvodu bez omezení

lokalita na území obvodu bez omezení

lokalita na území obvodu bez omezení

Předsunutá prodejní místa

Pojízdný prodej

Pochůzkový prodej s prodejním zařízením


