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Město Litomyšl 
Rada města 

 
 

Příloha č.1, nařízení Města Litomyšle č. 02/2014, kterým se vydává tržní řád (tržní řád) 
 

  TRŽIŠTĚ, JEDNOTLIVÁ PRODEJNÍ MÍSTA       

Poř.č. Umístění Kapacita Prodejní doba Typ prodejního zařízení Další nařízení a podmínky prodeje 

1 Parc. 109 40 jednotlivých Tržní řád čl. 6, stanovený nebo schválený a) jednorázové i trvalé prodejní činnosti 

  k.ú. Litomyšl prodejních míst odst.1 vlastníkem nebo  b)  provozovaní pouze na základě souhlasu majitele  

  ulice Zahájská   6,00 - 20,00 provozovatelem tržiště prostranství nebo provozovatele tržiště 

  soukromý majetek         

 

 

 

  TRŽNÍ MÍSTA, JEDNOTLIVÁ PRODEJNÍ MÍSTA     

Poř.č. Umístění Kapacita Prodejní doba Typ prodejního zařízení Další nařízení a podmínky prodeje 

1 Parc. 2138/1, 2143/1, 100 jednotlivých Tržní řád čl. 6, schválený vlastníkem nebo a) jednorázové i trvalé prodejní činnosti 

  2138/10, k.ú. Litomyšl prodejních míst odst.1 provozovatelem tržního b) provozovaní pouze na základě povolení MěÚ 

  Smetanovo nám.    6,00 - 20,00 místa  Litomyšl a za podmínek v něm stanovených 

  od čp. 86 a 91         

  po čp. 46 a 119          

  
maj. Město Litomyšl 
         

2 Parc. 2138/19 35 jednotlivých Tržní řád čl. 6, schválený vlastníkem nebo a) jednorázové i trvalé prodejní činnosti 

  k.ú. Litomyšl prodejních míst odst.1 provozovatelem tržního b) provozovaní pouze na základě povolení MěÚ 

  Toulovcovo náměstí   6,00 - 20,00 místa Litomyšl a za podmínek v něm stanovených 

  maj. Město Litomyšl         

      



          Město Litomyšl                                                        
          Rada města   
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3 Parc. 2187/20, 2187/60, 40 jednotlivých Tržní řád čl. 6, schválený vlastníkem nebo a) jednorázové i trvalé prodejní činnosti 

  554/1 prodejních míst odst.1 provozovatelem tržního b)  provozovaní pouze na základě povolení MěÚ  

  autobusové nádraží   6,00 - 20,00 místa Litomyšl a za podmínek v něm stanovených (p.č. 2187/20,  

  maj. Město Litomyšl 
Parc. 3429 
podloubí BILLA 
soukromý majetek 
k.ú. Litomyšl 

  
 

 
 

  
 

2187/60) 
c) provozování pouze na základě souhlasu vlastníka 
prostranství nebo provozovatele tržního místa (p.č. 3429) 

4 Parc. 2138/1, 30 jednotlivých Tržní řád čl. 6, schválený vlastníkem nebo a) jednorázové i trvalé prodejní činnosti 

  k.ú. Litomyšl prodejních míst odst.1 provozovatelem tržního b)  provozovaní pouze na základě povolení MěÚ  

  Smetanovo nám.    6,00 - 20,00 místa Litomyšl a za podmínek v něm stanovených                              

  od čp. 46, po čp. 16         
  maj. Město Litomyšl         

5 Parc. 2187/15 3 jednotlivá Tržní řád čl. 6, schválený vlastníkem nebo a) jednorázové i trvalé prodejní činnosti 

  k.ú. Litomyšl prodejní místa odst.1 provozovatelem tržního b)  provozovaní pouze na základě povolení MěÚ  

  parkoviště Albert prodejní místo 6,00 - 20,00 místa Litomyšl a za podmínek v něm stanovených 

  maj. Město Litomyšl         

6 Parc. 2566/4 3 jednotlivá Tržní řád čl. 6, schválený vlastníkem nebo a) jednorázové i trvalé prodejní činnosti 

  k.ú. Litomyšl prodejní místa odst.1 provozovatelem tržního b)  provozovaní pouze na základě souhlasu vlastníka  

  parkoviště PENNY   6,00 - 20,00 místa prostranství nebo provozovatele tržního místa 

  soukromý majetek         

7 Parc. 395 3 jednotlivá Tržní řád čl. 6, schválený vlastníkem nebo a) jednorázové  prodejní činnosti 

  k.ú. Litomyšl prodejní místa odst.1 provozovatelem tržního b)  provozovaní zajišťuje Městská policie Litomyšl 

  podloubí domu čp. 61 
 

6,00 - 20,00 místa    

  maj. Město Litomyšl 
  

    

8 Plochy oplocených 10 jednotlivých Tržní řád čl. 6, schválený správcem nebo a) jednorázové i trvalé prodejní činnosti 

  venkovních areálů: prodejních míst odst.1 vlastníkem areálu b)  provozovaní pouze na základě souhlasu správce  

  - koupaliště a krytý bazén   v otevírací době   nebo vlastníka areálu 

  - letní stadion   areálu     

  - zimní stadion         



          Město Litomyšl                                                        
          Rada města   
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  - u Sokolovny         

  - venkovní kurty Líbánky         

  - Zámek Litomyšl         

  - Klášterní zahrady         

9 V místě konání  neomezeno Tržní řád čl. 6, schválený organizátorem a) jednorázové prodejní činnosti 

  společenské akce   odst.1 společenské akce b) provozování pouze na základě souhlasu organizátora  

  (zejména kulturní    v době konání   společenské akce 

  a sportovní)   společenské akce     

 

 

  PŘEDSUNUTÁ PRODEJNÍ MÍSTA        

Poř.č. Umístění Kapacita Prodejní doba Typ prodejního zařízení Další nařízení a podmínky prodeje 

  v těsné blízkosti 1 předsunuté Tržní řád čl.6, a) schválený vlastníkem a) jednorázové i trvalé prodejní činnosti 

  provozoven určených  prodejní místo odst.2 nemovitosti b) umístění prodejního zařízení a zboží v podloubí domů 

  k tomu účelu kolaudač. na provozovnu v rozsahu b) nesmí být použito pouze v prostoru vymezeném vzdáleností maximálně 0,6  

  rozhodnutím podle    skutečně realizov. silničního vozidla nebo m od zdi (výlohy) nemovitosti a od čel sloupů (pilířů) 

  zvláštního zák.1)    prodejní doby jeho přívěsného zařízení přivrácených ke zdi (výloze) nemovitosti a výškou 

      provozovny jejíž   maximálně 1,7 m od úrovně podlahy podloubí, průchod   

      je součástí,   podloubím minimálně 1,5 m (viz příl. č. 2 tohoto nařízení) 

      pouze mimo dny   c) jiné umístění prodejního zařízení v podloubí domů 

      státních svátků    než dle písm b) pouze se souhlasem RaM (zejména   

          sezónní prodej) 

          d) zboží nesmí být uloženo v zavazadlech, v papírových 

          nebo lepenkových obalech   

          e) zboží nesmí být uloženo na parapetech a držácích  

          pevně spojených s výlohou nebo fasádou nemovitosti 

          
f) přepravky se zbožím nesmí být uloženy přímo na zem 
a vrstveny na sebe nebo na prázdné přepravky 

          g) zboží ani předsunuté prodejní místo nesmí být  

          zakryty proti přírodním vlivům (zejména zastřešením,  

          plachtami, foliemi nebo lepenkou) 

          h) provozovaní na nemovitostech ve vlastnictví Města 



          Město Litomyšl                                                        
          Rada města   
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          Litomyšl pouze na základě nájemní smlouvy nebo  

          povolení MěÚ a za podmínek jimi stanovených    

     i) provozovaní na nemovitostech ve vlastnictví ostatních   

     subjektů pouze na základě souhlasu jejich vlastníka 

     
j) při souběhu provozování předsunutého prodejního 
místa a restaurační předzahrádky v jednom podloubí  

     platí pravidla platná pouze pro restaurační předzahrádku 

 

 

  RESTAURAČNÍ PŘEDZAHRÁDKY       

Poř.č. Umístění Kapacita Prodejní doba Typ prodejního zařízení Další nařízení a podmínky prodeje 

  v těsné blízkosti 1 předzahrádka Tržní řád čl.6, na veřejných prostranstvích a) umístění předzahrádky v podloubí pouze na straně 

  provozoven určených  na provozovnu odst. 3. schválený MěÚ Litomyšl přivrácené k ploše náměstí nebo komunikace 

  k tomu účelu kolaudač.   max. v rozsahu  b) zachování průchodnosti podloubí ve směru 

  rozhodnutím podle    prodejní doby  podélném (průchod podloubím) minimálně 2,5 m 

  zvláštního zák.1)    provozovny jejíž  c) provozovaní na nemovitostech ve vlastnictví Města 

      je součástí  Litomyšle pouze na základě nájemní smlouvy nebo  

      při dodržení   povolení MěÚ a za podmínek v nich stanovených     

      ostatních obecně   d) provozovaní na nemovitostech ve vlastnictví 

      závazných   ostatních subjektů pouze na základě souhlasu  

      předpisů 12)   vlastníka  

          
  


