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Statutární město Brno 

 

Nařízení č. 17/2020, 
 

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 na R8/093. schůzi konané dne 24. 6. 2020 pod bodem č. 64 usnesla 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 (dále jen „nařízení“): 

Článek 1 

Změna nařízení 

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, 

č. 5/2018, č. 1/2019, č. 8/2019 a č. 14/2019, se mění a doplňuje takto: 

(1) V části I, MČ Brno-Bohunice, v hlavě B: Tržní místa 

a) se u stávající lokality č. 15 ve sloupci „kapacita“ – „výměra (m2)“ dosavadní údaj „170“ nahrazuje 
novým zněním „50“; 

b) se lokalita č. 16 vypouští. 

(2) V části III, MČ Brno-Bystrc, v hlavě A: Tržní místa se na konci doplňuje nová lokalita: 

LOKALITA KAPACITA MAX. DOBA PRODEJE POZNÁMKA 

Č. 
p. č. k. ú. 

Bystrc 
bližší vymezení 

počet pro- 
dej. míst 

výměra 

(m2) 
denní roční 

vymezení 
sortimentu 

25. 3524 

louka nad plážemi 
Rakovec, minimálně 
6 m od plážové 
komunikace  

 

15 6.00–22.00 h. 

 

občerstvení 

(3) V části III, MČ Brno-Bystrc, v hlavě B: Restaurační zahrádky se na konci doplňují nové lokality: 

LOKALITA KAPACITA MAX. DOBA PRODEJE POZNÁMKA 

Č. 
p. č. k. ú. 

Bystrc 
bližší vymezení 

počet pro- 
dej. míst 

výměra 

(m2) 
denní roční  

24. 2459/45 ul. Kavčí  40 15.00–21.00 h. 1. 4.–31. 10.  

25. 7562/3 ul. Ečerova  5 10.00–22.00 h. 1. 4.–31. 10.  

(4) V části VIII, MČ Brno-jih, v hlavě B: Tržní místa, B3) Tržní místa – k. ú. Horní Heršpice 

a) se nahrazuje vypuštěná lokalita č. 4 novou lokalitou: 

LOKALITA KAPACITA MAX. DOBA PRODEJE POZNÁMKA 

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

výměra 

(m2) 
denní roční 

typ prodejního 
zařízení 

4. 
614/10, 
614/11 

ul. K Nábřeží – volná 
plocha u dětského hřiště 

 
90 11.00–19.00 h. 

 občerstvení, 
nealkoholické 
nápoje 
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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 

typ prodejního 
zařízení 

8. 
1090/1, 
1093, 
1094 

ul. Bednářova or. č. 16 – 
okolí kulturního domu 

 
výměra 
parcel 

8.00–22.00 h. 
  

(5) V části XII, MČ Brno-Komín, v hlavě A: Tržní místa se na konci doplňuje nová lokalita: 

LOKALITA KAPACITA MAX. DOBA PRODEJE POZNÁMKA 

Č. 
p. č. k. ú. 

Komín 
bližší vymezení 

počet pro- 
dej. míst 

výměra 

(m2) 
denní roční 

vymezení 
sortimentu 

11. 4096/16 
ul. Pastviny, plocha 
mezi ZŠ a MŠ Pastviny 
a dopravním hřištěm 

1 20 8.00–19.00 h. celoročně občerstvení 

(6) V části XIX, MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora, v hlavě A: Tržní místa, A1) Tržní místa – k. ú. 
Řečkovice 

a) se u stávající lokality č. 2 ve sloupci „poznámka“ – „vymezení sortimentu“ dosavadní údaj „tisk, 
tabákové výrobky, doplňkový sortiment, občerstvení a nápoje vč. alkoholických s obsahem alkoholu 
do 30 % objemových“ nahrazuje novým zněním „tisk, tabákové výrobky, doplňkový sortiment, 
potraviny, občerstvení a nápoje vč. alkoholických s obsahem alkoholu do 30 % objemových“; 

b) 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. 5/1 
prostor mezi ul. Družstevní a 
Medlánecká u smyčky 
tramvají 

 21 5–19 h.  
prodej pečiva a 
občerstvení 

 

(7) V části XX, MČ Brno-sever, v hlavě C: Tržní místa, C1) Tržní místa – k. ú. Husovice se nahrazuje 
vypuštěná lokalita č. 1 novou lokalitou: 

LOKALITA KAPACITA MAX. DOBA PRODEJE POZNÁMKA 

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

prodej. 
míst 

výměra 

(m2) 
denní roční 

vymezení sortimentu 
n. typ prodejního 

zařízení 

1. 1669 
park Marie Restituty 
(husovický park) přiléhající 
k ul. Hálkova a Elgartova 

 9076   

prodej občerstvení 
pouze pro akce 
pořádané SMB, MČ 
Brno-sever nebo 
pořádané se 
souhlasem SMB, MČ 
Brno-sever 

(8) V části XX, MČ Brno-sever, v hlavě C: Tržní místa, C2) Tržní místa – k. ú. Lesná se nahrazuje 
vypuštěná lokalita č. 9 novou lokalitou: 

LOKALITA KAPACITA MAX. DOBA PRODEJE POZNÁMKA 

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

prodej. 
míst 

výměra 

(m2) 
denní roční 

vymezení sortimentu 
n. typ prodejního 

zařízení 

9. 131 
amfiteátr v Čertově rokli při 
ul. Blažkova a Nejedlého 

 1500  

 prodej občerstvení 
pouze při akcích 
Plug&Play a pro akce 
pořádané SMB, MČ 
Brno-sever nebo 
pořádané se 
souhlasem SMB, MČ 
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Brno-sever 

(9) V části XX, MČ Brno-sever, v hlavě C: Tržní místa, C3) Tržní místa – k. ú. Černá Pole se nahrazuje 
vypuštěná lokalita č. 2 novou lokalitou: 

LOKALITA KAPACITA MAX. DOBA PRODEJE POZNÁMKA 

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

prodej. 
míst 

výměra 

(m2) 
denní roční 

vymezení 
sortimentu n. typ 

prodejního 
zařízení 

 2. 8 
ul. Zemědělská or. č. 1 – při  
budově Mendelovy univerzity 
v Brně 

 20   
prodejní stánek s 
občerstvením 

(10) V části XX, MČ Brno-sever, v hlavě C: Tržní místa, C5) Tržní místa – k. ú. Zábrdovice se nahrazuje 
vypuštěná lokalita č. 1 novou lokalitou: 

LOKALITA KAPACITA MAX.  DOBA PRODEJE POZNÁMKA 

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

prodej. 
míst 

výměra 

(m2) 
denní roční 

vymezení sortimentu n. 
typ prodejního zařízení 

1. 889/1, 929 

park při ul. 
Tkalcovská mezi 
řekou a 
parkovištěm OC 

 50  

 prodej propagačních 
materiálů festivalů a 
prodej občerstvení při 
kulturních akcích bez 
alkoholických nápojů 

(11) V části XX, MČ Brno-sever, v hlavě E: Restaurační zahrádky, E1) Restaurační zahrádky – k. ú. Černá 
Pole 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 

 

42. 2523 
Hoblíkova or. č. 39 – 
Tradiční výčep u Vodičků 

 
9 

   

(12) V části XX, MČ Brno-sever, v hlavě E: Restaurační zahrádky, E3) Restaurační zahrádky – k. ú. Lesná  

a) se u stávající lokality č. 22 ve sloupci „kapacita“ – „výměra (m2)“ dosavadní údaj „140“ nahrazuje 
novým zněním „200“; 

b) 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 

 

24. 
902/135, 
902/223 

Majdalenky or. č. 10 – u 
restaurace hotelu Orion 

 
200 

   

(13) V části XX, MČ Brno-sever, v hlavě E: Restaurační zahrádky, E5) Restaurační zahrádky – k. ú. 
Zábrdovice 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 

 

7. 1035/2 
Jugoslávská or. č. 19 před 
vinárnou „U Žíznivé opice“ 

 35   
posezení situovat 
mimo veřejnou 
zeleň 

8. 952/1 Cejl or. č. 109 – chodník  5    
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(14) V části XXI, MČ Brno-Slatina, v hlavě B: Restaurační zahrádky se nahrazuje vypuštěná lokalita č. 10 
novou lokalitou: 

LOKALITA KAPACITA MAX. DOBA PRODEJE POZNÁMKA 

Č. 
p. č. k. ú. 
Slatina 

bližší vymezení 
počet pro- 
dej. míst 

výměra 

(m2) 
denní roční 

 

10. 1735/2 
Přemyslovo nám. or. č. 
49 – restaurace „BBQ 
House“  

 
20 11.00–21.00 h. 1. 5.–31. 10. 

 

(15) V části XXII, MČ Brno-Starý Lískovec, v hlavě B: Tržní místa se u stávající lokality č. 1 ve sloupci 
„poznámka“ – „vymezení sortimentu n. typ prodejního zařízení“ dosavadní údaj „společenská akce 
,Živý Lískovec‘“ nahrazuje novým zněním „společenská akce organizovaná spolkem Lískovec je 
boží! z. s.“ 

(16) V části XXII, MČ Brno-Starý Lískovec, v hlavě D: Restaurační zahrádky se na konci doplňuje nová 
lokalita: 

LOKALITA KAPACITA MAX. DOBA PRODEJE POZNÁMKA 

Č. 
p. č. k. ú. 

Starý 
Lískovec 

bližší vymezení 
počet pro- 
dej. míst 

výměra 

(m2) 
denní roční 

 

13. 2842/1 
ul. U Pošty u or. č. 14 – 
nezastavěný prostor na 
pozemku polikliniky 

 
18 8–22 h.* 

  

(17) V části XXII, MČ Brno-Starý Lískovec, v hlavě E: Pojízdný prodej, pochůzkový prodej a prodej bez 

prodejního zařízení se stávající text „Pojízdný prodej, pochůzkový prodej a prodej bez prodejního 

zařízení je možno provozovat při splnění požadavků právních předpisů na celém území MČ Brno-         

-Starý Lískovec.“ nahrazuje novým zněním „Pojízdný prodej je možno provozovat při splnění 

požadavků právních předpisů na celém území MČ Brno-Starý Lískovec. Pochůzkový prodej a prodej 

bez prodejního zařízení je v MČ Brno-Starý Lískovec zakázán.“ 

(18) V části XXIII, MČ Brno-střed, v hlavě B: Tržní místa, B1) Tržní místa – k. ú. Město Brno (vyjma tzv. 
příležitostného prodeje) se nahrazují vypuštěné lokality č. 17 a 18 novými lokalitami: 

LOKALITA KAPACITA MAX.  DOBA PRODEJE POZNÁMKA 

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

prodej. 
míst 

výměra 

(m2) 
denní roční 

vymezení 
sortimentu 

17. 575/1 
ul. Česká vedle 
objektu or. č. 29 

1 4 6.30–21.30 h. 1. 5.–31. 10. zmrzlina 

18. 216/1 

ul. Františkánská mezi 
tzv. Římským 
náměstím a ul. 
Masarykovou 

1 4 6.30–21.30 h. 1. 5.–31. 10. zmrzlina 

(19) V části XXIII, MČ Brno-střed, v hlavě B: Tržní místa, B2) Tržní místa – k. ú. Město Brno (tzv. 
příležitostný prodej) 

a) se lokality č. 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 104 a 123 vypouští; 

b) se v upřesňujícím textu za tabulkou „Legenda – vymezení sortimentu“ dosavadní údaj 
„E – hroznový mošt“ nahrazuje novým zněním „E – hroznový mošt, suché plody“. 

(20) V části XXIII, MČ Brno-střed, v hlavě B: Tržní místa, B4) Tržní místa – k. ú. Veveří 

a) se u stávající lokality č. 3 ve sloupci „poznámka“ – „vymezení sortimentu“ dosavadní údaj 
„hroznový mošt“ nahrazuje novým zněním „hroznový mošt, suché plody“; 

b) se u stávající lokality č. 4 ve sloupci „kapacita“ – „výměra (m2)“ dosavadní údaj „20“ nahrazuje 
novým zněním „100“. 
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(21) V části XXIII, MČ Brno-střed, v hlavě B: Tržní místa, B5) Tržní místa – k. ú. Trnitá se v upřesňujícím textu 
za tabulkou „Legenda – vymezení sortimentu“ dosavadní údaj „E – hroznový mošt“ nahrazuje novým 
zněním „E – hroznový mošt, suché plody“. 

(22) V části XXIII, MČ Brno-střed, v hlavě B: Tržní místa, B6) Tržní místa – k. ú. Staré Brno  

a) se u stávající lokality č. 12 ve sloupci „kapacita“ – „výměra (m2)“ dosavadní údaj „20“ nahrazuje 
novým zněním „50“; 

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 

15. 1327/67 
křižovatka ul. Poříčí a 
Renneská tř. před  
mostem přes řeku 

1 4 6.30–21.30 h. celoročně 
občerstvení bez 
prodeje alkoholu 

c) se v upřesňujícím textu za tabulkou „Legenda – vymezení sortimentu“ dosavadní údaj 
„E – hroznový mošt“ nahrazuje novým zněním „E – hroznový mošt, suché plody“. 

(23) V části XXIII, MČ Brno-střed, v hlavě B: Tržní místa, B7) Tržní místa – k. ú. Štýřice 

a) se lokality č. 10, 11, 12, 13, 14 a 15 vypouští; 

b) se v upřesňujícím textu za tabulkou „Legenda – vymezení sortimentu“ dosavadní údaj 
„E – hroznový mošt“ nahrazuje novým zněním „E – hroznový mošt, suché plody“. 

(24) V části XXVII, MČ Brno-Žabovřesky, v hlavě E: Restaurační zahrádky se na konci doplňuje nová lokalita: 

LOKALITA KAPACITA MAX. DOBA PRODEJE POZNÁMKA 

Č. 
p. č. k .ú. 

Žabovřesky 
bližší vymezení 

počet pro-
dej. míst 

výměra 

(m2) 
denní roční  

39. 6059 

Makovského nám. or. č. 1 – 
zpevněná plocha před 
provozovnou „Kometa Pub 
Miki“ 

 

9    

(25) V části XXVIII, MČ Brno-Žebětín, v hlavě A: Tržní místa 

a) se u stávající lokality č. 3 ve sloupci „lokalita“ – „p. č. k. ú. Žebětín“ dosavadní údaj „2944“ 
nahrazuje novým zněním „2944/1“; 

b) se u stávající lokality č. 6 ve sloupci „lokalita“ – „p. č. k. ú. Žebětín“ dosavadní údaj „1586“ 
nahrazuje novým zněním „1585“; 

c) se lokalita č. 7 vypouští. 

(26) V části XXVIII, MČ Brno-Žebětín, v hlavě B: Restaurační zahrádky 

a) stávající lokality č. 3 a 4 nově zní: 

LOKALITA KAPACITA MAX.  DOBA PRODEJE POZNÁMKA 

Č. 
p. č. k. ú. 
Žebětín 

bližší vymezení 
počet 

prodej. 
míst 

výměra 

(m2) 
denní roční  

3. 770/7, 778/1 
před restaurací Žebětínský 
dvůr 

 
12 10.00–22.00 h. 1. 4.–3. 10. 

  

4. 779/1, 782/1 
Křivánkovo nám. or. č. 33a  – 
zadní trakt hotelu 

 
145 11.00–22.00 h.  

  

b) se lokality č. 5 a 6 vypouští. 
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(27) 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 

20. 5797/4 
ul. Hrabalova – parkoviště 
před ÚMČ 

 600 

 pro akce 
pořádané MČ 
nebo akce, 
které MČ 
zaštiťuje 

 

 

 

 

Článek 2 
Účinnost 

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 15. 7. 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUDr. Markéta Vaňková 

primátorka města Brna 

 

 

 

 

 

Mgr. Petr Hladík  

1. náměstek primátorky města Brna 
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