
Příloha č. 1 k nařízení č. 6/2019, kterým se vydává tržní řád

1 2 3 4 5 6
Katastrální 

území

Adresa místa, příp. označení pozemku Počet 

prodejních 

míst a velikost 

záboru

Prodejní 

doba

Doba provozu Druh prodávaného zboží nebo 

poskytované služby

Karlovy Vary Nábř. Jana Palacha - podél nábřežní zdi směrem od 

Poštovního mostu, p.p.č. 2747/3

neurčeno       

540 m2

6.00-20.00 celoročně dárkové a upomínkové předměty

Parkoviště Varšavská, p.p.č. 2572/1 neurčeno      

558 m2

6.00-20.00 celoročně ovoce a zelenina, potraviny, 

občerstvení (stravovací služby), 

sazenice, květiny, dárkové a 

upomínkové předměty

 Prostranství před hotelem Thermal                                        

p.p.č.2954 (asfaltobetonová plocha)

neurčeno              

250 m2

6.00-22.00 celoročně ovoce a zelenina, potraviny, 

občerstvení (stravovací služby), 

květiny, dárkové a upomínkové 

předměty, drobná umělecká díla

Rybáře Dolní Kamenná u Zimního stadionu,        p. p. č. 

166/17, p. p. č. 169  

neurčeno     

1489 m2

6.00-20.00 celoročně nespecifikováno

Tuhnice Ul. Západní,            p.p.č. 144/1, 146/1, 148/1, 

st.p.č. 144/6, 144/7, 144/8

neurčeno  8500 

m2

6.00-20.00 celoročně - pouze o nedělích nespecifikováno

Příloha č. 2 k nařízení č. 6/2019, kterým se vydává tržní řád

1 2 3 4 5 6
Katastrální 

území

Adresa místa, příp. označení pozemku Počet 

prodejních 

míst a velikost 

Prodejní 

doba

Doba provozu Druh prodávaného zboží nebo 

poskytované služby

Karlovy Vary  Třída T.G.Masaryka                      p.p.č.2074                              

- od č.o. 1 po č.o. 11 po obou stranách komunikace 

včetně Smetanových sadů a Poštovního mostu          

- od č.o.19 do č.o.23                               - od č.o. 25 

po č.o. 57 po obou stranách komunikace                           

(s vynecháním středu křižovatky ul.T.G.M. x ul. 

Zeyerovy)                

neurčeno      

500 m2

7.00-22.00 příležitostně           1 měsíc 

před až 7 dnů po Neděli 

velikonoční;                                              

1 měsíc před Vánocemi do 

31.12. běžného roku;                  

dále podle potřeb 

Statutárního města Karlovy 

Vary

velikonoční a vánoční zboží, 

občerstvení (stravovací služby), 

dárkové a upomínkové předměty, 

výrobky uměleckých řemesel, 

rukodělné práce, květiny, ovoce a 

zelenina, hračky, knihy, bižuterie 

 Varšavská ul.                                                                    

p.p.č.2360/2                 od začátku tržiště k objektu 

Becherplatz (s vynecháním vstupu do podchodu )             

neurčeno      

150 m2

7.00-22.00 příležitostně           1 měsíc 

před až 7 dnů po Neděli 

velikonoční;                                              

1 měsíc před Vánocemi do 

31.12. běžného roku;                 

dále podle potřeb 

Statutárního města Karlovy 

Vary

velikonoční a vánoční zboží, 

občerstvení (stravovací služby), 

dárkové a upomínkové předměty, 

výrobky uměleckých řemesel, 

rukodělné práce, květiny, ovoce a 

zelenina, hračky, knihy, bižuterie 

 Zeyerova ul.                                                                    

p.p.č.2337, 2260             

neurčeno      

120 m2

7.00-22.00 příležitostně           1 měsíc 

před až 7 dnů po Neděli 

velikonoční;                                              

1 měsíc před Vánocemi do 

31.12. běžného roku;                 

dále podle potřeb 

Statutárního města Karlovy 

Vary

velikonoční a vánoční zboží, 

občerstvení (stravovací služby), 

dárkové a upomínkové předměty, 

výrobky uměleckých řemesel, 

rukodělné práce, květiny, ovoce a 

zelenina, hračky, knihy, bižuterie 

Nábř. Jana Palacha (za Poštovním mostem), p.p.č. 

2747 

neurčeno      

540 m2

7.00-22.00 příležitostně           1 měsíc 

před až 7 dnů po Neděli 

velikonoční;                                              

1 měsíc před Vánocemi do 

31.12. běžného roku;                  

dále podle potřeb 

Statutárního města Karlovy 

Vary

velikonoční a vánoční zboží, 

občerstvení (stravovací služby), 

dárkové a upomínkové předměty, 

výrobky uměleckých řemesel, 

rukodělné práce, květiny, ovoce a 

zelenina, hračky, knihy, bižuterie 

 Prostranství před Thermalem                                        

p.p.č.2954

neurčeno      

500 m2

7.00-22.00 příležitostně           1 měsíc 

před až 7 dnů po Neděli 

velikonoční;                                              

1 měsíc před Vánocemi do 

31.12. běžného roku

velikonoční a vánoční zboží, 

občerstvení (stravovací služby), 

dárkové a upomínkové předměty, 

výrobky uměleckých řemesel, 

rukodělné práce, květiny, ovoce a 

zelenina, hračky, knihy, bižuterie 



 Náměstí Dr.M.Horákové                                                

p.p.č.2167/1

neurčeno      

200 m2

7.00-22.00 příležitostně           1 měsíc 

před až 7 dnů po Neděli 

velikonoční;                                              

1 měsíc před Vánocemi do 

31.12. běžného roku

velikonoční a vánoční zboží, 

občerstvení (stravovací služby), 

dárkové a upomínkové předměty, 

výrobky uměleckých řemesel, 

rukodělné práce, květiny, ovoce a 

zelenina, hračky, bižuterie 

 Mlýnské nábřeží, Dvořákovy sady                                                

p.p.č.1245/1, 1524

neurčeno     

1000 m2

7.00-22.00 příležitostně           1 měsíc 

před až 7 dnů po Neděli 

velikonoční;                                              

1 měsíc před Vánocemi do 

03.01. následujícího roku

velikonoční a vánoční zboží, 

občerstvení (stravovací služby), 

dárkové a upomínkové předměty, 

výrobky uměleckých řemesel, 

rukodělné práce, květiny, ovoce a 

zelenina, hračky, bižuterie 

Horova, před obchodním centrem (bývalá tržnice)                          

p.p.č. 2410/1

neurčeno     600 

m2

7.00-22.00 celoročně,  podle potřeb 

Statutárního města Karlovy 

Vary

farmářské trhy - nespecifikováno

Rybáře  Koupaliště Rolava                                                               

p.p.č.657/1

neurčeno      

1000 m2

7.00-22.00 příležitostně           1 měsíc 

před až 7 dnů po Neděli 

velikonoční;                                              

1 měsíc před Vánocemi do 

31.12. běžného roku;                  

dále podle potřeb 

Statutárního města Karlovy 

Vary

velikonoční a vánoční zboží, 

občerstvení (stravovací služby), 

dárkové a upomínkové předměty, 

výrobky uměleckých řemesel, 

rukodělné práce, květiny, ovoce a 

zelenina, hračky, knihy, bižuterie 

Dvory Areál Krajského úřadu Karlovarského kraje, 

prostranství parkoviště P7 a P9, p.p.č. 527/133

neurčeno     

2224 m2

6.00-20.00 celoročně, podle potřeb 

Karlovarského kraje

farmářské trhy - nespecifikováno

Příloha č. 3 k nařízení č. 6/2019, kterým se vydává tržní řád

1 2 3 4 5 6
Katastrální 

území

Adresa místa, příp. označení pozemku Počet 

prodejních 

míst a velikost 

Prodejní 

doba

Doba provozu Druh prodávaného zboží nebo 

poskytované služby

Karlovy Vary Horova, vpravo vedle vchodu do obchodního centra 

(bývalá tržnice), p.p.č. 2410/1

1                      6 

m2

7.00-22.00 15. - 24.12. běžného roku živé ryby

Horova, vlevo vedle vchodu do obchodního centra 

(bývalá tržnice), p.p.č. 2410/1

1                      2 

m2

7.00-22.00 jeden měsíc před Vánocemi 

do 24.12. běžného roku

jmelí

Horova, nároží obchodního centra (bývalá tržnice), 

p.p.č. 2405

1                   10 

m2

7.00-22.00 celoročně občerstvení (stravovací služby)

 Dvořákovy sady  (u jezírka)                                                    

p.p.č 1524

max. 15              

15 m2

7.00-22.00 celoročně autorský prodej vlastních výtvarných 

prací - kresba, grafika, malba, 

umělecké tisky, vystřihované portréty

nábř. Jana Palacha (vedle Poštovního mostu), p.p.č. 

2953

1                   10 

m2

7.00-22.00 celoročně lázeňské oplatky

Dolní nádraží, p.p.č. 2377/1 1                   3 

m2

7.00-22.00 celoročně občerstvení (stravovací služby)

Dolní nádraží, p.p.č. 2377/1 (mezi stanovišti č. 2 a 3) 

**/

1                   16 

m2

6.00-20.00 celoročně tabákové výrobky, tisk, nápoje

Zeyerova před č. 19 - před hranou kamenné dlažby 1                      6 

m2

7.00-22.00 15.-24.12. běžného roku živé ryby

Divadelní náměstí č. 2036/2, přemostění před 

Vřídelní kolonádou

neurčeno                   

290 m2

v době 

provozu 

Vřídelní 

příležitostně občerstvení (stravovací služby), 

tradiční drobné suvenýry, dárkové a 

upomínkové předměty  */

Smetanovy sady, p.p.č. 2289/1 (naproti vchodu 

objektu Alžbětiných lázních - u jezírka)

2                      8 

m2

7.00-22.00 celoročně zmrzlina, káva 

Smetanovy sady, p.p.č. 2289/1 (na trase tvořené 

pískovými cestami)

1                      2 

m2

7.00-22.00 duben-říjen běžného roku zmrzlina

Dvořákovy sady, p.p.č. 1526/1 (na trase tvořené 

pískovými cestami)

1                      2 

m2

7.00-22.00 duben-říjen běžného roku zmrzlina

Parkoviště KOME       p.p.č. 827/1 3                      

20 m2

8.30-18.00 duben-prosinec běžného 

roku

upomínkové předměty, kožené zboží, 

drobné textilní zboží

Parkoviště hotelu Ambassador (podél pěší zóny v ul. 

Zeyerově)                           p.p.č. 2321

1                     

14 m2

6.30-19.00 celoročně káva, nealkoholické nápoje, drobné 

občerstvení, zmrzlina, grilované maso 

vč. doplňkového sortimentu -  pečivo, 

saláty  (s prodejním okénkem směrem 

do ul. Zeyerovy)
Rybáře Parkoviště před krematoriem, p. p. č. 1071 3                      

20 m2

7.00-22.00 26.10.-9.11.         a jeden 

měsíc před Vánocemi do 

24.12. běžného roku

květinářské zboží s tématikou Památky 

zesnulých a Vánoc

Volnočasový areál Rolava, Třeboňská 1049/92 neurčeno                   

300 m2

v době 

provozu areálu

příležitostně - max. 4 x ročně 

v termínu duben-říjen 

běžného roku

sportovní potřeby, oděvy, drobné dárky 

a hračky  */

Tuhnice Parkoviště areálu Meandr Ohře                     p.p.č. 

167/6,7,8,9

1                   15 

m2

7.00-22.00 celoročně občerstvení (stravovací služby)

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

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

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

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



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

     prodejní okénko směrem k nástupišti č. 2.

Příloha č. 4 k nařízení č. 6/2019, kterým se vydává tržní řád

1 2 3 4 5 6
Katastrální 

území

Adresa místa, příp. označení pozemku Počet 

prodejních 

míst a velikost 

záboru

Prodejní 

doba

Doba provozu Druh prodávaného zboží nebo 

poskytované služby

Karlovy Vary Mlýnské nábřeží - vedle prodejního stánku naproti 

Vojenskému lázeňskému ústavu

1                   2 

m2

dle provozní 

doby 

zkolaudované 

provozovny

celoročně pohlednice, tištěné publikace s 

tématikou Karlových Varů

T.G.Masaryka - před novinovým stánkem naproti č. 

5

1                    7 

m2

dle provozní 

doby 

zkolaudované 

provozovny

celoročně pohlednice, noviny, mapy

Dr. Davida Bechera 8 1                     3 

m2

dle provozní 

doby 

zkolaudované 

provozovny

duben-říjen zmrzlina

T.G.Masaryka před č. 29 1                     6 

m2

dle provozní 

doby 

zkolaudované 

provozovny

duben-říjen zmrzlina

T.G.Masaryka před č. 57 1                     6 

m2

dle provozní 

doby 

zkolaudované 

provozovny

duben-říjen zmrzlina

T.G.Masaryka před č. 24 1                     6 

m2

dle provozní 

doby 

zkolaudované 

provozovny

duben-říjen zmrzlina

Tržiště před č. 35 1                      4 

m2

dle provozní 

doby 

zkolaudované 

provozovny

celoročně oplatky v kartonovém balení

Zeyerova před obj. T.G.Masaryka č. 24 1                     6 

m2

dle provozní 

doby 

zkolaudované 

provozovny

duben-říjen zmrzlina

Rybáře Sokolovská před č. 91-93 1                      4 

m2

dle provozní 

doby 

zkolaudované 

provozovny

18.-24.12. živé ryby

Stará Role Závodu míru před č. 100 1                      1 

m2

dle provozní 

doby 

zkolaudované 

provozovny

duben-říjen květinářské zboží

Tuhnice p.p.č. 533/3, plošina přístupové rampy před 

vchodem do provozovny Západní č. 41 z Krymské 

ulice

1                     3 

m2

dle provozní 

doby 

zkolaudované 

provozovny

celoročně zmrzlina, občerstvení (stravovací 

služby)

Západní před č. 67 1                      1 

m2

dle provozní 

doby 

zkolaudované 

provozovny

duben-říjen květinářské zboží

Západní 1812/73, Areál KV ARENA, vedle vstupu do 

Bazénového centra

1                   18 

m2

2 hodiny před 

začátkem do 

konce 

hokejového 

utkání

příležitostně - pouze v době 

hokejových utkání HC 

ENERGIE

občerstvení (stravovací služby)

Doubí Studentská před č.90/44 1                      2 

m2

dle provozní 

doby 

zkolaudované 

provozovny

celoročně ovoce, zelenina

Drahovice Úvalská před č. 631/28 1                      7 

m2

dle provozní 

doby 

zkolaudované 

provozovny

duben-říjen ovoce, zelenina, květiny

Příloha č. 5 k nařízení č.  6/2019, kterým se vydává tržní řád

1 2 3 4 5 6
Katastrální 

území

Adresa místa, příp. označení pozemku Počet míst a 

velikost záboru

Doba nabídky Doba provozu Druh nabízené služby

Karlovy Vary Divadelní náměstí, nábřeží Osvobození 8                  90 

m2

7.00-22.00 celoročně kočár s koňmi






