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3/2019 

NAŘÍZENÍ, 

kterým se vydává tržní řád 

Rada města České Budějovice se na svém zasedání konaném dne 25.11.2019 usnesla 

(usnesení č. 1591/2019) vydat na základě § 18 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání 

(živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a podle § 11 odst. 1 a § 102 odst. 2 písm. d) 

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

Čl. 1 

Předmět a působnost tržního řádu 

(1) Toto nařízení, resp. tržní řád jím vydávaný, vymezuje místa pro nabídku a prodej zboží 

(dále jen "prodej zboží") a pro nabídku a poskytování služeb (dále jen "poskytování služeb") mimo 

provozovnu určenou k tomuto účelu rozhodnutím, opatřením nebo jiným úkonem vyžadovaným 

stavebním zákonem1 (dále jen „mimo provozovnu“). Toto nařízení stanoví rovněž další podmínky 

prodeje zboží a poskytování služeb mimo provozovnu, jakož i zakázané formy prodeje zboží nebo 

poskytování služeb prováděné mimo provozovnu. 

(2) Tento tržní řád je závazný pro celé území statutárního města České Budějovice bez ohledu 

na charakter prostranství a vlastnictví k němu. 

(3) Tento tržní řád se nevztahuje na  

a) místa pro nabídku zboží či služeb, kterými se pro účely tohoto nařízení rozumí místa mimo 

provozovnu, na nichž se za účelem prodeje nebo nabídky vystavují, prezentují či zobrazují 

zboží či služby stejného nebo obdobného druhu jako ve funkčně související provozovně, a to 

na zemi nebo na přenosném zařízení, popř. položené či zavěšené na určité ploše (např. zeď 

domu mimo určenou provozovnu, vchodové dveře, okenice), 

b) prodej zboží nebo poskytování služeb uskutečňované při výstavních, kulturních, sportovních, 

humanitárních, charitativních a jiných společenských akcích, a to pokud jsou prodej zboží nebo 

poskytování služeb realizovány v místě, kde se tato akce koná; akcemi podle tohoto písmene 

se však nerozumí trhy a jiné akce, u nichž prodej zboží nebo poskytování služeb není jen 

doplňkovou či vedlejší náplní, resp. akce s převažujícím prodejním charakterem, 

c) prodej zboží nebo poskytování služeb uskutečňované pomocí automatů obsluhovaných 

spotřebitelem, 

d) prodej vstupenek na kulturní, sportovní a jiné společenské akce před objekty, v nichž se konají, 

v den jejich konání po dobu 4 hodin před jejich zahájením, za podmínky, že nebude omezen 

pohyb chodců či jiný běžný provoz daného prostranství, 

e) vánoční prodej ryb a stromků, jmelí a chvojí, kterým se rozumí jejich prodej v období 

od 1. do 24. 12. 

(4) I v případech dle předchozího odstavce však platí zákaz sortimentu, jak je stanoven v čl. 5 

a příloze č. 1 tohoto nařízení. 

Čl. 2 

Vymezení základních pojmů 

(1) Tržnice je vymezený uzavíratelný prostor umožňující celoroční prodej mimo provozovnu 

na jednotlivých, za tím účelem zpravidla najatých, prodejních místech, jejichž počet činí alespoň 10 

míst a je stejně jako rozmístění prodejních míst stanoven provozovatelem tržnice. Prodej zboží 

a poskytování služeb v tržnici jsou uskutečňovány za použití stánků, stolů, pultů, stojanů, vozíků 

                                                           
1 Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
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či jiných obdobných zařízení včetně mobilních (dále jen „prodejní zařízení“) umístěných na určených 

prodejních místech. Tento prostor je veřejně přístupný pouze v provozní době. 

(2) Tržiště je vymezený prostor umožňující celoroční prodej mimo provozovnu 

na jednotlivých, za tím účelem zpravidla najatých, prodejních místech, při použití prodejních zařízení 

umístěných na určených prodejních místech, jejichž počet činí alespoň 10 míst a je stejně jako 

rozmístění míst stanoven provozovatelem tržiště. Tento prostor je veřejně přístupný. 

(3) Tržní místo je místo mimo tržnici a tržiště, na kterém se na jednom či více, zpravidla 

najatých, prodejních místech uskutečňuje prodej mimo provozovnu při použití prodejních zařízení. 

Tento prostor je veřejně přístupný alespoň v provozní době. 

(4) Místo pro konání trhu je místo mimo provozovnu, na kterém se konají příležitostné akce, 

při nichž je soustředěně mimo provozovnu prodáváno zboží nebo poskytovány služby (dále jen 

„trhy“). 

(5) Restaurační předzahrádka je místo mimo provozovnu, na kterém se prodává zboží 

a poskytují služby v rámci živnosti „hostinská činnost“2 a které je k výkonu této činnosti vybaveno 

a funkčně souvisí s určenou provozovnou. 

(6) Předsunuté prodejní místo je místo mimo určenou provozovnu, na kterém je umístěno 

prodejní zařízení, z něhož se prodává zboží nebo poskytují služby stejného či obdobného druhu jako 

v určené provozovně, se kterou funkčně souvisí, a to pokud nejde o restaurační předzahrádku podle 

předchozího odstavce. 

(7) Podomní prodej je prodej zboží či poskytování služeb, popř. jejich zprostředkování, 

uskutečňované mimo provozovnu formou pochůzky (tj. bez prodejního zařízení anebo s použitím 

přenosného či neseného prodejního zařízení včetně tašek, zavazadel, závěsných pultů, konstrukcí, 

tyčí apod., popř. přímo z ruky), při níž je potenciální uživatel zboží či služeb bez předchozí 

objednávky prodejcem zboží či poskytovatelem služeb vyhledáván z okruhu osob mimo veřejně 

přístupná místa, zejména obcházením jednotlivých domů, bytů či jiným obdobným způsobem. 

(8) Pochůzkový prodej je prodej zboží či poskytování služeb, popř. jejich zprostředkování, 

uskutečňované mimo provozovnu formou pochůzky (tj. bez prodejního zařízení anebo s použitím 

přenosného či neseného prodejního zařízení včetně tašek, zavazadel, závěsných pultů, konstrukcí, 

tyčí apod., popř. přímo z ruky), při níž je potenciální uživatel zboží či služeb bez předchozí 

objednávky prodejcem zboží či poskytovatelem služeb vyhledáván z okruhu osob na veřejně 

přístupných místech; není přitom rozhodné, zda ten, kdo prodej uskutečňuje, se přemísťuje nebo 

postává na místě. 

(9) Pojízdný prodej je prodej zboží či poskytování služeb, popř. jejich zprostředkování, 

uskutečňované mimo provozovnu bez předchozí objednávky z pojízdných prodejních zařízení, 

resp. pojízdným způsobem mimo prodejní místo. Pojízdným prodejem není poskytování dopravních 

či přepravních služeb včetně taxislužeb. 

(10) Prodejní místo je místo mimo provozovnu v tržnicích, na tržištích, tržních místech, trzích 

a předsunutých prodejních místech, na kterém se prodává zboží a poskytují služby, a to při použití 

prodejních zařízení na tomto místě umístěných. Za prodejní místo se považuje rovněž restaurační 

předzahrádka. 

(11) Historickým jádrem města se pro účely tohoto nařízení rozumí území Městské 

památkové rezervace České Budějovice určené výnosem Ministerstva kultury ČSR ze dne 19. 3. 

1980, č. j. 7096/80, o prohlášení historického jádra města Českých Budějovic za památkovou 

rezervaci (oznámeno v částce sbírky zákonů č. 18, ročník 1980, publikováno: Věstník Ministerstva 

školství a Ministerstva kultury ČSR, 4/1980, str. 41). Grafické znázornění historického jádra města 

je přílohou č. 2 tohoto nařízení. 

                                                           
2 § 20 a příloha č. 1 k zákonu č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění 

pozdějších předpisů. 
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Čl. 3 

Stanovení míst a sortimentu prodeje 

(1) Prodej zboží a poskytování služeb mimo provozovnu lze na území statutárního města 

České Budějovice uskutečňovat jen na místech stanovených v příloze č. 1 tohoto nařízení, a to při 

splnění dalších podmínek vyplývajících z právních předpisů včetně tohoto nařízení. 

(2) Na místech podle předchozího odstavce lze prodávat pouze to zboží, resp. poskytovat 

pouze ty služby, které jsou pro dané místo přílohou č. 1 tohoto nařízení stanoveny jako přípustné 

a současně které nejsou zakázány dle čl. 5. 

(3) Trhy se vedle míst, která byla jako místa pro konání trhu v příloze č. 1 tohoto nařízení 

zvláště určena, mohou konat vždy též na místech určených tímto nařízením jako místa pro tržnice 

a tržiště, a to vždy při dodržení omezení sortimentu, omezení doby provozu i dalších podmínek 

stanovených tržním řádem pro tato místa. 

Čl. 4 

Zakázané formy prodeje 

(1) Na celém území statutárního města České Budějovice se zakazuje 

a) podomní prodej, 

b) pochůzkový prodej, s výjimkou 

1. prodeje zboží či poskytování služeb pro účely veřejné sbírky ve smyslu příslušného 

právního předpisu3, 

2. prodeje tisku prostřednictvím kamelotů, 

3. prodeje uskutečňovaného ve sportovních zařízeních, otevřených koupalištích, plovárnách 

a bazénech k tomuto účelu určených rozhodnutím, opatřením nebo jiným úkonem dle 

stavebního zákona4, 

c) pojízdný prodej. 

(2) Zákazem podle předchozího odstavce nejsou dotčeny výjimky vyplývající z čl. 1 odst. 3. 

Čl. 5 

Zakázaný sortiment  

 S výjimkami stanovenými v příloze č. 1 tohoto nařízení je na celém území statutárního města 

zakázáno uskutečňovat mimo provozovnu prodej následujícího zboží, resp. poskytování 

následujících služeb: 

a) alkoholických nápojů s výjimkou prodeje uskutečňovaného v rámci restauračních 

předzahrádek a předsunutých prodejních míst, 

b) tabákových výrobků, 

c) zboží nebo služeb erotického či pornografického charakteru, 

d) spodního prádla, 

e) živých zvířat, vyjma prodeje ryb dle čl. 1 odst. 3. písm. e), 

f) zvláště chráněných druhů živočichů, rostlin a nerostů5, 

                                                           
3 Zákon č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů (zákon o veřejných sbírkách), ve znění 

pozdějších předpisů. 
4 Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
5 Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. 
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g) látek vzbuzujících mimořádné obavy6 a chemických látek a přípravků klasifikovaných7 jako 

výbušné, oxidující, extrémně hořlavé, vysoce hořlavé, hořlavé, vysoce toxické, toxické, zdraví 

škodlivé, žíravé, dráždivé, senzibilující, reprodukčně toxické, karcinogenní, mutagenní nebo 

nebezpečné pro životní prostředí, 

h) pyrotechnických výrobků nespadajících do kategorií F1, T1 nebo P1, zbraní a střeliva, výbušnin 

a trhavin8. 

Čl. 6 

Omezení doby prodeje 

(1) Tržnice, tržiště, tržní místa, trhy, restaurační předzahrádky a předsunutá prodejní místa 

mohou být na území statutárního města České Budějovice provozovány pouze v období roku 

a v denní době stanovených tímto nařízením. 

(2) Pokud v příloze č. 1 k tomuto nařízení není pro jednotlivé tržnice, tržiště, tržní místa a trhy 

stanoveno jinak, mohou tyto být provozovány celoročně, přičemž doba prodeje či poskytování služeb 

u nich může započít nejdříve v 6:00 hod. a skončit nejpozději v 22:00 hod. 

(3) Pokud v příloze č. 1 k tomuto nařízení není pro jednotlivé restaurační předzahrádky 

stanoveno jinak, mohou tyto být provozovány celoročně, přičemž doba prodeje, resp. poskytování 

služeb, u nich může  

1. započít nejdříve v 6:00 hod. a skončit nejpozději v 22:00 hod. a je-li následujícím dnem 

sobota, neděle nebo státní či ostatní svátek9, nejpozději v 24:00 hod., a to pokud se 

restaurační předzahrádka nachází mimo historické jádro města (čl. 2 odst. 11, příloha 

č. 2), 

2. v ostatních případech započít nejdříve v 6:00 hod. a skončit nejpozději ve 24:00 hod. 

(4) Pokud v příloze č. 1 k tomuto nařízení není pro jednotlivá předsunutá prodejní místa 

stanoveno jinak, mohou tyto být provozovány celoročně, přičemž doba prodeje, resp. poskytování 

služeb, u nich může započít nejdříve v 6:00 hod. a skončit nejpozději v 22:00 hod. To však neplatí, 

pokud je předsunuté prodejní místo provozováno za účelem adventního prodeje, když taková 

předsunutá prodejní místa mohou být provozována pouze v období od 25. 11. do 15. 1., přičemž doba 

prodeje, resp. poskytování služeb, u nich může započít nejdříve v 6:00 hod. a skončit nejpozději ve 

24:00 hod. Adventním prodejem podle předchozích vět se rozumí prodej punče, svařeného vína, 

grogu, pálenek a dalších alkoholických nápojů, cukrovinek a jiného obdobného sortimentu 

s vánočním charakterem. 

(5) Aniž je tím dotčeno časové omezení vyplývající z předchozích odstavců nebo přílohy č. 1 

tohoto nařízení, nesmí být restaurační předzahrádka a předsunuté prodejní místo provozovány mimo 

provozní dobu provozovny, s níž tyto funkčně souvisejí. 

                                                           
6 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006, o registraci, hodnocení, 

povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 

1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a 

směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES, ve znění pozdějších předpisů. 
7 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, označování 

a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006, ve 

znění pozdějších předpisů. 
8 Zákon č. 206/2015 Sb., o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi a o změně některých zákonů (zákon 

o pyrotechnice), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních), 

ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění 

pozdějších předpisů,. 
9 Zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního 

klidu, ve znění pozdějších předpisů. 
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Čl. 7 

Další podmínky prodeje 

(1) V prodejních místech nesmějí být provozována ani umístěna prodejní a jiná zařízení zjevně 

poškozená či nevzhledná. 

(2) Prodejní zařízení ani jiné vybavení prodejního místa nesmí žádnou svou částí, ať již pevnou 

nebo zavěšenou, přesahovat plochu vymezenou pro dané prodejní místo v příloze č. 1 tohoto nařízení. 

(3) Restaurační předzahrádka a předsunuté prodejní místo mohou být provozovány pouze 

osobou, která provozuje provozovnu, s níž tyto funkčně souvisí, a musí se nacházet přímo před 

uvedenou provozovnou nebo v její blízkosti. 

(4) Provozovatel restaurační předzahrádky a předsunutého prodejního místa je povinen zajistit 

vybavení těchto prostor tak, aby byl zajištěn jejich řádný provoz, zejména pak je povinen 

a) zajistit čistotu nábytku a ostatního zařízení a vybavení umístěného na restaurační předzahrádce, 

resp. předsunutém prodejním místě, 

b) zajistit pravidelný úklid prostor restaurační předzahrádky, resp. předsunutého prodejního místa, 

včetně odstranění sněhu a další údržby v zimním období, 

c) používat pouze zařízení a vybavení zhotovené ze zdravotně nezávadného a dobře čistitelného 

materiálu, 

d) průběžně odstraňovat odpad vzniklý v souvislosti s provozem restaurační předzahrádky, 

resp. předsunutého prodejního místa, a nakládat s těmito odpady v souladu s příslušnými 

právními předpisy10. 

(5) Restaurační předzahrádka musí být zřízena tak, aby umožňovala bezbariérový přístup. 

V  blízkosti restaurační předzahrádky musí být zajištěna toaleta pro zákazníky. 

(6) Tržnice, tržiště, trhy a tržní místa musí být prodejními a dalšími zařízeními vybavena tak, 

aby byl zajištěn jejich řádný a nerušený provoz. Mezi prodejními zařízeními musí být vytvořen 

prostor pro pohyb osob a zásobování a zajištěna požární ochrana v souladu s příslušnými právními 

předpisy. Provozovatel tržnice, tržiště, trhu nebo tržního místa je povinen zajistit vybavení tržnice, 

tržiště, trhu a tržního místa zejména 

a) dostatečným množstvím sběrných nádob na odpad vznikající v souvislosti s provozem tržnice, 

tržiště, trhu nebo tržního místa, a to pro jednotlivé druhy a kategorie odpadů, 

b) toaletami pro prodejce a jejich pracovníky, není-li přístup na toaletu pro tyto osoby zajištěn 

jiným vhodným způsobem, 

c) dostatečným osvětlením, které spotřebiteli umožní zejména prohlédnout si prodávané zboží 

a přečíst potřebné údaje, 

d) možnost připojení na rozvod elektrické energie a pitné vody, pokud to způsob nebo sortiment 

prodeje vyžaduje. 

(7) Nestanoví-li příslušný právní předpis jinak, musí provozovatel tržnice, tržiště, trhu nebo 

tržního místa označit tyto viditelně na vhodném místě alespoň obchodní firmou, resp. jménem 

a příjmením nebo názvem provozovatele, jeho identifikačním číslem, bylo-li přiděleno, údajem 

o jeho sídle nebo místě podnikání, popř. údajem o bydlišti, nemá-li provozovatel sídlo nebo místo 

podnikání. Provozovatel na tomto místě musí rovněž uvést jméno a příjmení správce, pokud byl 

ustanoven, jakož i dobu prodeje zboží a poskytování služeb. Jde-li o tržnici nebo tržiště, 

je provozovatel povinen umístit na tomto místě též plánek tržnice nebo tržiště. 

(8) Provozovatel tržnice, tržiště, trhu a tržního místa je oprávněn přenechávat prodejní místa 

pouze osobám podnikajícím na základě příslušného živnostenského či jiného oprávnění podle 

                                                           
10 Zejména zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
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příslušných právních předpisů11, resp. jiným osobám, jimž prodej umožňují příslušné právní 

předpisy12. 

(9) Provozovatel tržiště, tržnice, trhu nebo tržního místa je dále povinen 

a) dodržovat povinnosti stanovené příslušnými právními předpisy pro provozovatele tržišť, tržnic, 

trhů a tržních míst13, 

b) přidělit prodejcům zboží, resp. poskytovatelům služeb, jednotlivá prodejní místa, prodejní 

a další zařízení, 

c) v souladu s místní úpravou provozu na pozemních komunikacích časově vymezit možnost 

vjezdu motorových vozidel do uvedených prostor, 

d) umístění jednotlivých prodejních míst určit tak, aby byl zajištěn dostatečný prostor pro pohyb 

zákazníků i možnost zásobování, 

e) zajistit, aby prodej zboží nebo poskytování služeb nebyly realizovány mimo přidělená prodejní 

místa, 

f) umožnit prodej hub pouze osobám, kteří mají osvědčení o znalosti hub podle příslušného 

právního předpisu14, 

g) určit prodejcům místa k odkládání odpadů vzniklých v souvislosti s provozem tržiště, tržnice, 

trhu nebo tržního místa, 

h) zajistit pravidelný úklid prostor tržiště, tržnice, trhu nebo tržního místa, 

i) dbát na úpravu prostor tržiště, tržnice, trhu nebo tržního místa tak, aby tyto nenarušovaly vzhled 

města, 

j) dohlížet na plnění povinností stanovených tímto tržním řádem ze strany prodejců a zjednávat 

nápravu v případě porušení těchto povinností, 

k) zpřístupnit tento tržní řád k nahlédnutí po celou provozní dobu kterékoli osobě. 

(10) Prodejce zboží, resp. poskytovatel služeb, na prodejním místě je povinen zajistit vybavení 

prodejního místa tak, aby byl zajištěn jeho řádný a nerušený provoz, zejména zajistit vybavení 

prodejního místa 

a) zařízeními, nástroji, listinami a informacemi stanovenými příslušnými právními předpisy 

pro daný sortiment, 

b) potřebné k předvedení zboží na žádost spotřebitele, vyžaduje-li to povaha zboží s ohledem na 

práva spotřebitele dle příslušných právních předpisů, 

c) dostatečnou nádobou na odpad vznikající v souvislosti s prodejem zboží, resp. poskytováním 

služeb. 

(11) Nestanoví-li příslušný právní předpis jinak, musí prodejce zboží, resp. poskytovatel služeb, 

označit prodejní místo viditelně z nákupního prostoru alespoň obchodní firmou, popř. jménem 

a příjmením nebo názvem prodejce zboží, resp. poskytovatele služeb, jeho identifikačním číslem, 

bylo-li přiděleno, údajem o jeho sídle nebo místě podnikání, popř. údajem o bydlišti, nemá-li prodejce 

zboží, resp. poskytovatel služeb, sídlo nebo místo podnikání, jakož i jménem a příjmením osoby 

odpovědné za činnost na prodejním místě. 

(12) Při prodeji na tržnicích, tržištích, trzích a tržních místech jsou všechny zúčastněné osoby 

(provozovatelé tržnic, tržišť, trhů a tržních míst, prodejci zboží a poskytovatelé služeb na prodejních 

místech) povinny: 

a) dodržovat zásady hygieny a osobní čistoty, 

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

zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, aj. 
12 Např. zákon č. 222/2009 Sb., o volném pohybu služeb, ve znění pozdějších předpisů. 
13 Např. § 14a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. 
14 § 3 zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 



8 

 

b) udržovat čistotu prodejních míst i míst pro nakládku a vykládku zboží a skladových prostor, 

c) průběžně odstraňovat z nádob dle odst. 6 písm. a) a odst. 10 písm. c), jakož i z dalších míst 

na tržnici, tržišti, trhu nebo tržním místě, resp. na prodejním místě, odpad vzniklý v souvislosti 

s provozem tržnice, tržiště, trhu a tržního místa, resp. prodejního místa, a nakládat s těmito odpady 

v souladu s příslušnými právními předpisy15, 

d) prodej organizovat tak, aby se jednotlivé druhy zboží nevhodně navzájem neovlivňovaly a byly 

chráněny před přímými slunečními paprsky, vlhkem, prachem a jinými nepříznivými vlivy, 

e) používat pouze prodejní zařízení zhotovená ze zdravotně nezávadného a dobře čistitelného 

materiálu, 

f) k prodeji zboží a poskytování služeb užívat jen místa k tomu určená a v uličkách či jiných 

prostorách mezi prodejními místy neumísťovat nic, co by znemožňovalo nebo ztěžovalo průchod 

zákazníků, 

g) motorovými vozidly parkovat pouze v prostoru k tomu určeném v souladu s místní úpravou 

provozu na pozemních komunikacích, 

h) dodržovat povinnosti a omezení stanovené příslušnými právními předpisy pro prodej daného 

zboží, resp. povinnosti a omezení stanovené příslušnými právními předpisy pro poskytování daných 

služeb16. 

Čl. 8 

Společná ustanovení 

(1) Povinnosti a omezení vyplývající z jiných právních předpisů a rozhodnutí orgánů veřejné 

moci vydaných na základě nich nejsou tímto nařízením dotčeny17. Nevyplývá-li z právních předpisů 

něco jiného, jsou prodej zboží či poskytování služeb mimo určenou provozovnu možné pouze 

s předchozím souhlasem vlastníka či oprávněného uživatele nemovitosti, na níž nebo v níž jsou tyto 

uskutečňovány, a jde-li o tržnici, tržiště či trh, rovněž pouze se souhlasem provozovatele dané tržnice, 

tržiště či trhu, popř. jím určeného správce. 

(2) Porušení povinností uložených tímto nařízením bude posuzováno podle příslušných 

právních předpisů18. 

Čl. 9 

Zrušovací ustanovení 

Zrušuje se: 

1. Nařízení statutárního města České Budějovice č. 1/2006 ze dne 3. 5. 2006, tržní řád. 

2. Nařízení statutárního města České Budějovice č. 5/2006 ze dne 15. 11. 2006, kterým se mění a 

doplňuje nařízení č. 1/2006 – tržní řád. 

3. Nařízení statutárního města České Budějovice č. 2/2011 ze dne 2. 11. 2011, kterým se mění 

a doplňuje nařízení č. 1/2006 a č. 5/2006 – tržní řád, 

4. Nařízení statutárního města České Budějovice č. 3/2013 ze dne 4. 9. 2013, kterým se mění 

nařízení č. 1/2006 Sb., tržní řád, ve znění nařízení č. 5/2006 a nařízení č. 2/2011. 

                                                           
15 Zejména zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
16 Např. povinnosti a omezení týkající se prodeje živých zvířat a živočišných produktů dle § 25 zákona 

č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), a § 6 až 8 a § 10 až 15 

vyhlášky č. 289/2007 Sb., o veterinárních a hygienických požadavcích na živočišné produkty, které nejsou upraveny 

přímo použitelnými předpisy Evropských společenství.  
17 Např. nezbytnost povolení zvláštního užívání pozemní komunikace příslušným silničním správním úřadem 

dle § 25 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, k umístění prodejního místa 

na pozemní komunikaci. 
18 Zejména § 4 odst. 1 zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění pozdějších předpisů. 
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Čl. 10 

Účinnost 

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

 Ing. Jiří Svoboda v. r. Ing. Ivo Moravec v. r. 

 primátor města náměstek primátora 
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PŘÍLOHA č. 1 

Vymezení míst pro prodej zboží a poskytování služeb mimo provozovnu 

a stanovení výjimek ze zakázaného sortimentu 

ČÁST I. 

Vymezení míst pro prodej zboží a poskytování služeb mimo provozovnu 

Na území statutárního města České Budějovice se dle čl. 3 vymezují níže uvedená místa, na nichž je možné 

uskutečňovat prodej zboží a poskytování služeb mimo provozovnu. 

Pokud je v této příloze stanoveno, že na daném území nejsou určité formy prodeje zboží a poskytování služeb 

mimo provozovnu vymezeny, platí na takto stanoveném území zákaz jejich zřizování. 

Oddíl  A  

Tržnice  

Na území statutárního města České Budějovice není žádná tržnice vymezena. 

 

Oddíl  B  

Tržiště  

Na území statutárního města České Budějovice mohou být tržiště zřizována pouze na následujících výslovně 

uvedených místech: 

č. 

určení místa 

(označení, adresa, parc. č., 

kat. území) 

kapacita 

(max. počet 

prodejních 

míst, 

max. celková 

výměra) 

přípustná 

roční 

doba 

provozu 

přípustná 

denní 

doba 

provozu 

přípustný sortiment, 

příp. další podmínky 

1 Nádražní, parc. č. 197/1, k.ú. ČB 6 
15 prod. míst, 

420 m² 

doba dle 

obecného 

omezení 

(čl. 6) 

doba dle 

obecného 

omezení 

(čl. 6) 

pouze obecné omezení sortimentu 

dle čl. 5 

Oddíl  C  

Místa pro konání trhů  

Na území statutárního města České Budějovice mohou být trhy zřizovány pouze na následujících výslovně 

uvedených místech (čl. 3 odst. 3 tím není dotčen): 

č. 

určení místa 

(označení, adresa, parc. č., 

kat. území) 

kapacita 

(max. počet 

prodejních 

míst, 

max. celková 

výměra) 

přípustná 

roční 

doba 

provozu 

přípustná 

denní 

doba 

provozu 

přípustný sortiment, 

příp. další podmínky 

1 

Adventní trhy 

nám. Přemysla Otakara II., 

parc. č. 100/1, k.ú. ČB 1 

150 prod. míst, 

1050 m² 

listopad 

- únor 

8:00 - 

24:00 

pouze obecné omezení sortimentu 

dle čl. 5, přípustný prodej 

alkoholických nápojů 

2 

Jarní trhy 

nám. Přemysla Otakara II., 

parc. č. 100/1, k.ú. ČB 1 

140 prod. míst, 

840 m² 

březen 

- duben 

doba dle 

obecného 

omezení 

(čl. 6) 

pouze obecné omezení sortimentu 

dle čl. 5, přípustný prodej 

alkoholických nápojů 
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3 

Podzimní trhy 

nám. Přemysla Otakara II., 

parc. č. 100/1, k.ú. ČB 1 

 

140 prod. míst, 

840 m² 

říjen 

- listopad 

doba dle 

obecného 

omezení 

(čl. 6) 

pouze obecné omezení sortimentu 

dle čl. 5, přípustný prodej 

alkoholických nápojů 

4 
Piaristické náměstí, 

parc. č. 196, k.ú. ČB 1 

Max. 

60 prod. míst, 

360 m² 

celoročně 

s omezením 

na čtvrtek a 

sobotu 

 

6:00 - 

13:00 

ovoce, zelenina a jiné zemědělské 

výpěstky, byliny, květiny a 

sazenice, med a výrobky z včelích 

produktů; vejce, chléb a pečivo, 

koláče, perníky, domácí moučníky, 

mošty, sirupy, džemy a marmeláda, 

masné výrobky a uzeniny, mléčné 

výrobky a sýry, rukodělné a 

řemeslné výrobky, a to vše z vlastní 

produkce  

5 

Vánoce na starém městě 

Piaristické náměstí, 

parc. č. 196, k.ú. ČB 1 

Panská parc. č. 214, k.ú. ČB 1 

Mlýnská parc. č. 217/1, k.ú. CB 1 

100 prod. míst, 

600 m² 
prosinec 

doba dle 

obecného 

omezení 

(čl. 6) 

pouze obecné omezení sortimentu 

dle čl. 5, přípustný prodej 

alkoholických nápojů 

6 

Staročeské Velikonoce 

Piaristické náměstí, 

parc. č. 196, k.ú. ČB 1 

Panská parc. č. 214, k.ú. ČB 1 

Mlýnská parc. č.  217/1, k.ú. ČB 1 

100 prod. míst, 

600 m² 

březen 

- duben 

doba dle 

obecného 

omezení 

(čl. 6) 

pouze obecné omezení sortimentu 

dle čl. 5, přípustný prodej 

alkoholických nápojů 

7 

Radniční vánoční trhy 

nám. Přemysla Otakara II., 

parc. č. 1/2, k.ú. ČB 1 

22 prod. míst, 

90 m² 
prosinec 

doba dle 

obecného 

omezení 

(čl. 6) 

pouze obecné omezení sortimentu 

dle čl. 5, přípustný prodej 

alkoholických nápojů 

8 

EKOTRH 

Piaristické náměstí, 

parc. č. 196, k.ú. ČB 1 

30 prod. míst, 

200 m² 
Září 

doba dle 

obecného 

omezení 

(čl. 6) 

pouze obecné omezení sortimentu 

dle čl. 5, přípustný prodej 

alkoholických nápojů 

9 

Trh s italskými produkty 

nám. Přemysla Otakara II. 

parc. č. 100/1, k.ú. ČB 1 

Piaristické náměstí 

parc. č. 196, k.ú. ČB 1 

 

20 prod. míst, 

200 m² 

Březen - 

listopad 

doba dle 

obecného 

omezení 

(čl. 6) 

pouze obecné omezení sortimentu 

dle čl. 5, přípustný prodej 

alkoholických nápojů 

Oddíl  D  

Tržní místa  

1. V historickém jádru města (čl. 2 odst. 11, příloha č. 2) a v ulici Lannova tř. mohou být tržní místa 

zřizována pouze na následujících výslovně uvedených místech: 

č. 

určení místa 

(označení, adresa, parc. č., 

kat. území) 

kapacita 

(max. počet 

prodejních 

míst, 

max. celková 

výměra) 

přípustná 

roční 

doba 

provozu 

přípustná 

denní 

doba 

provozu 

přípustný sortiment, 

příp. další podmínky 

1 

sv. Valentýn 

nám. Přemysla Otakara II. - 

chodníky před loubím, 

parc. č. 98,139,9,99, k.ú. ČB 1 

6 prod. míst, 

36 m² 
9. až 14. 2.  

doba dle 

obecného 

omezení 

(čl. 6) 

cukrářské výrobky, květinové zboží 

2 

Den matek 

nám. Přemysla Otakara II. - 

chodníky před loubím, 

parc. č. 98,139,9,99, k.ú. ČB 1 

6 prod. míst, 

36 m² 

5 dní přede 

Dnem 

matek a o 

tomto dni 

doba dle 

obecného 

omezení 

(čl. 6) 

cukrářské výrobky, květinové zboží  
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3 
nám. Přemysla Otakara II., 

parc. č. 101, k.ú. ČB 1 

1 prod. místo, 

10 m² 

březen 

- říjen 

doba dle 

obecného 

omezení 

(čl. 6) 

zmrzlina, ledová tříšť, čaj, káva a 

jiné nealkoholické nápoje 

4 
nám. Přemysla Otakara II., 

parc. č. 56, k.ú. ČB 1 

1 prod. místo 

10 m² 

březen 

- říjen 

doba dle 

obecného 

omezení 

(čl. 6) 

zmrzlina, ledová tříšť, čaj, káva a 

jiné nealkoholické nápoje 

5 
nám. Přemysla Otakara II., 

parc. č. 101, k.ú. ČB 1 

1 prod. místo, 

10 m² 

25.11. -  

15.1. 

doba dle 

obecného 

omezení 

(čl. 6) 

punč, svařené víno, grog, rum, 

slivovice, hruškovice, káva, čaj 

a jiné nealkoholické nápoje, 

cukrovinky 

6 
nám. Přemysla Otakara II., 

parc. č. 56, k.ú. ČB 1 

1 prod. místo 

10 m² 

25.11. -  

15.1. 

doba dle 

obecného 

omezení 

(čl. 6) 

punč, svařené víno, grog, rum, 

slivovice, hruškovice, káva, čaj 

a jiné nealkoholické nápoje, 

cukrovinky 

7 

Hroznová - před Hotelem 

Budweis (letní provoz), 

parc. č. 217/3, k.ú. ČB 1 

1 prod. místo 

10 m² 

březen - 

říjen 

 

doba dle 

obecného 

omezení 

(čl. 6) 

zmrzlina a výrobky z ní, ledová 

tříšť, cukrovinky, káva, čaj a jiné 

nealkoholické nápoje 

8 

Hroznová - před Hotelem 

Budweis (zimní provoz), 

parc. č. 217/3, k.ú. ČB 1 

1 prod. místo 

10 m² 

25.11. -  

15.1. 

doba dle 

obecného 

omezení 

(čl. 6) 

punč, svařené víno, grog, rum, 

slivovice, hruškovice, káva, čaj 

a jiné nealkoholické nápoje, 

cukrovinky 

9 
Dr. Stejskala, 

parc. č. 122, k.ú. ČB 1 

1 prod. místo 

10 m² 

březen 

- říjen 

doba dle 

obecného 

omezení 

(čl. 6) 

zmrzlina a výrobky z ní, ledová 

tříšť 

10 
Senovážné náměstí, 

parc. č. 405, k.ú. ČB 6 

2 prod. místa, 

19 m² 

doba dle 

obecného 

omezení 

(čl. 6) 

doba dle 

obecného 

omezení 

(čl. 6) 

rychlé občerstvení, přípustný prodej 

alkoholických nápojů 

11 
U Černé věže, 

parc. č. 4443, k.ú. ČB 3 

1 prod. místo 

10 m² 

doba dle 

obecného 

omezení 

(čl. 6) 

doba dle 

obecného 

omezení 

(čl. 6) 

pouze obecné omezení sortimentu 

dle čl. 5 

12 

Lannova třída, 

parc. č. 338, k.ú. ČB 6 

(v blízkosti ulice Dvořákova) 

2 prod. místa, 

25 m² 

doba dle 

obecného 

omezení 

(čl. 6) 

doba dle 

obecného 

omezení 

(čl. 6) 

rychlé občerstvení a nealkoholické 

nápoje 

13 

Velikonoce 

Lannova třída, 

parc. č.  338, k.ú. ČB 6 

(úsek Kanovnická. x Jeronýmova) 

6 prod. míst, 

36 m² 

15 dní 

přede dnem 

Velkého 

pátku a o 

tomto dni 

doba dle 

obecného 

omezení 

(čl. 6) 

proutěné zboží, kraslice, 

cukrovinky, cukrářské výrobky, 

květinové zboží 

14 

sv. Valentýn 

Lannova třída, 

parc. č.  338, k.ú. ČB 6 

(úsek Kanovnická. x Jeronýmova) 

6 prod. míst, 

36 m² 
9. až 14. 2.  

doba dle 

obecného 

omezení 

(čl. 6) 

cukrovinky, cukrářské výrobky, 

květinové zboží   

15 

Den matek 

Lannova třída, 

parc. č.  338, k.ú. ČB 6 

(úsek Kanovnická. x Jeronýmova) 

6 prod. míst, 

36 m² 

5 dní přede 

Dnem 

matek a o 

tomto dni  

doba dle 

obecného 

omezení 

(čl. 6) 

cukrovinky, cukrářské výrobky, 

květinové zboží   
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16 

Mikuláš 

Lannova třída, 

parc. č.  338, k.ú. ČB 6 

(úsek Kanovnická. x Jeronýmova) 

6 prod. míst, 

36 m² 
1. až 6. 12.  

doba dle 

obecného 

omezení 

(čl. 6) 

cukrovinky, cukrářské výrobky 

17 

Vánoce 

Lannova třída, 

parc. č.  338, k.ú. ČB 6 

(úsek Kanovnická. x Jeronýmova) 

6 prod. míst, 

36 m² 
prosinec 

doba dle 

obecného 

omezení 

(čl. 6) 

jmelí, adventní dekorace, 

cukrovinky, cukrářské výrobky 

18 
Biskupská 

parc. č. 563, k.ú. CB 1 

1 prod. místo, 

10 m² 

Březen – 

říjen 

doba dle 

obecného 

omezení 

(čl. 6) 

zmrzlina a výrobky z ní, ledová 

tříšť, cukrovinky, káva, čaj a jiné 

nealkoholické nápoje 

19 
Lannova tř. u OD Prior 

parc. č. 337/1, k.ú. CB 6 

2 prod. místa, 

20 m² 

doba dle 

obecného 

omezení 

(čl. 6) 

doba dle 

obecného 

omezení 

(čl. 6) 

pouze obecné omezení sortimentu 

dle čl. 5  

20 
Krajinská 

parc. č. 337, k.ú. ČB 1 

1 prod. místo 

10 m² 

březen - 

říjen 

 

doba dle 

obecného 

omezení 

(čl. 6) 

zmrzlina a výrobky z ní, ledová 

tříšť, cukrovinky, káva, čaj a jiné 

nealkoholické nápoje 

21 
Krajinská 

parc. č. 337, k.ú. ČB 1 

1 prod. místo 

10 m² 

25.11. -  

15.1. 

doba dle 

obecného 

omezení 

(čl. 6) 

punč, svařené víno, grog, rum, 

slivovice, hruškovice, káva, čaj 

a jiné nealkoholické nápoje, 

cukrovinky 

22 
Krajinská 

parc. č. 4421, k.ú. ČB 1 

1 prod. místo 

10 m² 

doba dle 

obecného 

omezení 

(čl. 6) 

doba dle 

obecného 

omezení 

(čl. 6) 

pouze obecné omezení sortimentu 

dle čl. 5  

2. Ostatní území statutárního města České Budějovice mimo území uvedeného v odst. 1 bez omezení. 

Předchozí větou nejsou dotčeny obecné povinnosti a omezení stanovené tímto tržním řádem ve vztahu 

k sortimentu (čl. 5), době (čl. 6) a dalším podmínkám (čl. 7) prodeje zboží a poskytování služeb, jakož 

ani jiná omezení a povinnosti stanovené tímto nařízením anebo jiným právním předpisem. 

Oddíl  E  

Restaurační předzahrádky a předsunutá prodejní  místa  

Na celém území statutárního města České Budějovice bez omezení. 

Předchozí větou nejsou dotčeny obecné povinnosti a omezení stanovené tímto tržním řádem ve vztahu k 

sortimentu (čl. 5), době (čl. 6) a dalším podmínkám (čl. 7) prodeje zboží a poskytování služeb, jakož ani jiná 

omezení a povinnosti stanovené tímto nařízením anebo jiným právním předpisem. 

ČÁST II. 

Stanovení výjimek ze zakázaného sortimentu 

1. Zákaz prodeje alkoholických nápojů mimo provozovnu dle čl. 5 písm. a) se nevztahuje na místa 

vypočtená výše v části I. této přílohy, u nichž je prodej alkoholických nápojů výslovně uveden jako 

přípustný. 

2. Zákaz prodeje alkoholických nápojů mimo provozovnu dle čl. 5 písm. a) se rovněž nevztahuje na 

následující místa a akce: 

č. 
určení místa/akce 

(označení, adresa, parc. č., kat. území) 

kapacita 

(max. počet prodejních 

míst) 

přípustná roční doba 

prodeje alkoholických 

nápojů 
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1 
Letní fest Masné krámy 

Krajinská x Hroznová, parc. č. 321/1, 307, k.ú. ČB 1 
2 prod. místa červen - září 

2 
Festival Plachanda 

Plachého, parc. č. 374, k.ú. ČB 1 
2 prod. místa červen - září 

3 

Festival Město lidem, lidé městu 

Krajinská, parc. č. 321/1, Hroznová, parc. č. 307, 314, 

Piaristická, parc. č. 19, Česká, parc. č. 191, Zátkovo nábř., 

parc. č. 571/1, Piaristické náměstí, parc. č. 196, 

vše v k.ú. ČB 1 

40 prod. míst srpen - září 

4 

Festival POSOUSEDSKU 

Dr. Stejskala, parc. č. 121/1, k.ú. ČB 1 

Široká, parc. č. 142, k.ú. ČB 1 

2 prod. místa květen - září 

5 
½ maraton České Budějovice 

nám. Přemysla Otakara II., parc. č. 100/1, k.ú. ČB 1 
2 prod. místa květen - červen 

6 
Night run a Avon běh 

nám. Přemysla Otakara II., parc. č. 100/1, k.ú. ČB 1 
2 prod. místa říjen 

7 
RUNTOUR 

nám. Přemysla Otakara II., parc. č. 100/1, k.ú. ČB 1 
2 prod. místa březen - duben 

8 
South Bohemia Classic 

nám. Přemysla Otakara II., parc. č. 100/1, k.ú. ČB 1 
2 prod. místa září 

9 

Festival Vltava žije 

nám. Přemysla Otakara II., parc. č. 100/1, k.ú. ČB 1 

U Černé věže, parc. č. 396, k.ú. ČB 1 

pozemek před Jihočeským muzeem, parc. č. 409/1, k.ú. ČB 6 

park Na Sadech, parc. č. 4421, 4443, k.ú. ČB 3 

Zátkovo nábř., parc. č. 185/1, k.ú. ČB 1 

Sokolský ostrov, parc. č. 572, k.ú. ČB 1 

7 prod. míst září - říjen 

10 
Basketbalový turnaj ČBF 3x3 Tour 

nám. Přemysla Otakara II., parc. č. 100/1, k.ú. ČB 1 
2 prod. místa červen 

11 
Bosch Open Air Festival 

nám. Přemysla Otakara II., parc. č. 100/1, k.ú. ČB 1 
2 prod. místa květen - září 

12 
Okolo jižních Čech 

nám. Přemysla Otakara II., parc. č. 100/1, k.ú. ČB 1 
2 prod. místa červen - září 

13 

Historické slavnosti 

nám. Přemysla Otakara II., parc. č. 100/1, k.ú. ČB 1 

Piaristické náměstí, parc. č. 196 k.ú. ČB 1 

Sokolský ostrov, parc. č. 572, k.ú. CB 1 

6 prod. míst květen - říjen 
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14 
Tančírna pod Černou věží 

nám. Přemysla Otakara II., parc. č. 100/1, k.ú. ČB 1 
4 prod. místa červenec 

15 
Kulturní akce na pozemku u DK Slavie, 

parc. č. 415/1, k.ú. ČB 6 
5 prod. míst únor - listopad 

16 
Barvám neutečeš 

Sokolský ostrov, parc. č. 572, k.ú. ČB 1 
5 prod. míst květen 

17 

Buskers Fest 

nám. Přemysla Otakara II., parc. č. 100/1, k.ú. ČB 1 

Sokolský ostrov, parc. č. 572, k.ú. ČB 1 

5 prod. míst červen 

18 

Majáles 

nám. Přemysla Otakara II., parc. č. 100/1, k.ú. ČB 1 

Piaristické náměstí, parc. č. 196 k.ú. ČB 1 

Sokolský ostrov, parc. č. 572, k.ú. CB 1 

7 prod. míst květen 

19 
Dračí lodě 

Sokolský ostrov, parc. č. 572, k.ú. ČB 1 
1 prod. místo červen 

20 
Jihočeský Jazzový festival 

Piaristické náměstí, parc. č. 196 k.ú. ČB 1 
2 prod. místa červenec - srpen 

21 

Red Bull Tour Bus 

nám. Přemysla Otakara II., parc. č. 100/1, k.ú. ČB 1 

 

2 prod. místa duben - říjen 

22 
Festival Ahoj Viet Nam 

nám. Přemysla Otakara II., parc. č. 100/1, k.ú. ČB 1 
3 prod místa květen - říjen 

23 
Florbalový turnaj 

nám. Přemysla Otakara II., parc. č. 100/1, k.ú. ČB 1 
2 prod. místa Květen - červen 

24 
Kulturní, sportovní a jiné společenské akce na parkovišti u 

Dlouhého mostu, parc. č. 2216/1, k.ú. ČB 2 
10 prod. míst celoročně 

25 

Kulturní, sportovní a jiné společenské akce v areálu 

Vysokoškolských kolejí, parc. č. 1299/1, 1299/4, 1297/1, 

1272/1, 1289/1, k.ú. CB 2 

10 prod. míst celoročně 

26 
Sousedská slavnost Riegrova 

Riegrova ulice, parc. č. 4259/1, k.ú. CB 3 
4 prod. místa květen - říjen 

27 
Propagační a reklamní kampaň pro E.ON 

Sokolský ostrov, parc. č.  572, k.ú. ČB 1, 
1 prod. místo březen - říjen 
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28 
Českobudějovický western 

Sokolský ostrov, parc. č.  572, k.ú. ČB 1, 
3 prod. místa březen - říjen 

29 
Budějce město piva 

Sokolský ostrov, parc. č.  572, k.ú. ČB 1, 
5 prod. míst březen - říjen 

30 
Běh Jihočeských nadějí 

Sokolský ostrov, parc. č.  574/1, k.ú. ČB 1, 
2 prod. místa březen - říjen 

31 
Běh pro paměť národa České Budějovice 

Sokolský ostrov, parc. č.  574/1, k.ú. ČB 1, 
1 prod. místo březen - říjen 

32 
Středy před K2  

Sokolský ostrov, parc. č.  574/1, k.ú. ČB 1, 
1 prod. místo březen - říjen 

33 
Welcome semester party JU 

Sokolský ostrov, parc. č.  574/1, k.ú. ČB 1, 
1 prod. místo březen - říjen 

34 
Afterparty hokejového zápasu JU x VŠTE 

Sokolský ostrov, parc. č.  574/1, k.ú. ČB 1, 
1 prod. místo březen - říjen 

35 
Souboj fakult JU 

Sokolský ostrov, parc. č.  574/1, k.ú. ČB 1, 
1 prod. místo březen - říjen 

 

36 Sokolský ostrov, parc. č.  571/2, k.ú. ČB 1 1 prod. místo březen – říjen 

37 

parc. č. 2216/44, k.ú. ČB 2 

(cyklostezka podél Vltavy – pozemek v blízkosti místní 

komunikace U Staré trati) 

1 prod. místo březen – říjen 

38 
parc. č. 1493/2, k.ú. ČB 6 

(lokalita u Malého jezu) 
1 prod. místo březen – říjen 

39 
parc. č. 1119/2, k.ú. CB 7 

(lokalita u Malého jezu) 
1 prod. místo březen – říjen 

40 
parc. č. 2398, k.ú. ČB 6 

(lokalita u Velkého jezu) 
1 prod. místo březen – říjen 
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PŘÍLOHA č. 2 

Grafické znázornění území historického jádra města 

(čl. 2 odst. 11) 

Pro účely tohoto nařízení se historickým jádrem města rozumí území Městské památkové rezervace České 

Budějovice v následujících hranicích: 

 

 

 


