
Město Jičín 

  
Nařízení města Jičína č.1/2013,  

kterým se vydává tržní řád 

  
  

Rada města se na svém zasedání dne 15.5.2013  usnesením č. 69  usnesla vydat na základě 
§ 18 odst. 1 a 3 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), toto nařízení: 

  
Článek 1 

Úvodní ustanovení 
Účelem tohoto nařízení města je stanovit podmínky, za kterých lze uskutečňovat prodej 
zboží a poskytovat služby na území města Jičína na tržištích, tržních místech, na 
předsunutých prodejních místech a restauračních zahrádkách. 
Tento tržní řád je závazný pro veškerý prodej zboží a poskytování služeb mimo provozovnu 
k tomuto účelu určenou dle zvláštního právního předpisu1/ na všech pozemcích na území 
města Jičína kromě prodeje zboží a poskytování služeb, na které se toto nařízení 
nevztahuje. 
  

Článek 2 

Vymezení základních pojmů 

Na území města Jičína je možno mimo provozovnu k tomuto účelu určenou nabízet a 
prodávat zboží a poskytovat služby na těchto místech : 
  
a) tržiště je vymezený prostor veřejně přístupný, určený pro dočasný nebo trvalý prodej 
zboží a poskytování služeb mimo provozovnu na vymezených prodejních místech 
pronajatých k tomuto účelu fyzickým nebo právnickým osobám. Je vybaven prodejními 
stánky nebo pulty. 
b) tržní místo je prostor, mimo  tržiště, konkrétně vymezený ( katastrálním  územím, číslem 
parcely nebo jednoznačným popisem jako je název ulice s číslem popisným), kde se 
uskutečňuje prodej zboží nebo poskytují služby na prodejních zařízeních  umístěných mimo 
provozovnu určenou dle zvláštního právního předpisu1 jedním prodejcem nebo 
poskytovatelem. 
c) předsunuté prodejní místo je místo mimo provozovnu, na kterém je umístěno  na 
zpevněném povrchu prodejní zařízení, ze kterého se prodává zboží a poskytují služby 
stejného sortimentu jako v provozovně, se kterou funkčně souvisí. Předsunuté prodejní 
místo se zřizuje bezprostředně u uvedené provozovny a musí s ní mít stejného 
provozovatele. 
d) předzahrádka  je vymezené místo, kde  se prodává zboží a poskytují služby v rámci  
živnostenských oprávnění2), které je k výkonu této činnosti vybaveno a souvisí 
s provozovnou určenou k tomuto účelu. Předzahrádka musí mít stejného provozovatele 
jako uvedená provozovna a o podmínkách rozhoduje příslušný odbor  Městského  úřadu ( 
dále jen MěÚ) .  



e) provozovatelem  je fyzická nebo právnická osoba oprávněná k provozování tržiště, 
tržního místa, předsunutého prodejního místa a předzahrádky. 
f) trh je prodej zboží a poskytování služeb na tržišti nebo tržním místě. 
g)příležitostný prodej zboží je prodej sezónního zboží zejména se vztahem k památným 
dnům, u příležitosti svátků, prodej řezaných květin, vlastních výpěstků 

h) pochůzkový prodej je prodej zboží nebo poskytování služeb, u kterého nedochází 
k umístění prodejního zařízení nebo zboží, provozovaný formou pochůzky, při němž je 
potencionální zákazník prodeje nebo poskytnutí služby vyhledáván prodejcem z okruhu 
osob pohybujících se na veřejně přístupných místech. Pro potřeby tohoto nařízení se jedná 
zejména o prodej tisku prostřednictvím kamelotů, prodej losů, drobné opravářské služby, 
charitativní akce. 
ch) pojízdný prodej je prodej zboží nebo poskytování služeb v rámci běžného silničního 
provozu, kdy nedochází k trvalejšímu umístění pojízdného prodejního zařízení a je 
charakteristický svojí mobilitou a krátkými přestávkami 
i) podomní prodej je prodej zboží nebo poskytování služeb, u kterého nedochází k umístění 
prodejního zařízení nebo zboží, provozovaný formou pochůzky, při němž je potencionální 
zákazník prodeje nebo poskytnutí služby vyhledáván prodejcem z okruhu osob 
nacházejících se mimo veřejně přístupná místa, zejména v různých obytných prostorech, 
například domech, bytech, apod. 
  

Článek 3 
Podmínky pro provoz 

1. Místa pro prodej zboží a poskytování služeb na území města : 
  
a)      tržiště lze provozovat za účelem prodeje zboží a poskytování   služeb jen na místech  

určených v příloze tohoto nařízení, 
  

b)     tržní místo  lze provozovat za účelem prodeje zboží a poskytování služeb jen na místě 
určeném v příloze tohoto nařízení a na základě rozhodnutí MěÚ o povolení zvláštního 
užívání, jde-li o místo na veřejném prostranství 3), které je zároveň i místní komunikací 4) , 
  

c)      na jiných nemovitostech na území města Jičína přímo neurčených v příloze tohoto 
nařízení, jak nemovitostí ve vlastnictví města, tak i na ostatních nemovitostech ve 
vlastnictví  fyzické nebo právnické osoby, nelze prodej zboží a poskytování služeb včetně 
příležitostného, pochůzkového, podomního nebo pojízdného prodeje zboží a 
poskytování služeb provozovat,  
  

d)     předzahrádku lze provozovat pouze na místech  určených v příloze tohoto nařízení  při 
splnění stanovených  podmínek uvedených v čl. 2 písm. d) tohoto nařízení a na místě 
uvedeném v rozhodnutí o povolení zvláštního užívání vydaném MěÚ, jde-li o místo na 
veřejném prostranství3), které je zároveň i místní komunikací4), 
  

e)      předsunuté prodejní místo lze provozovat pouze na místech  určených v příloze tohoto 
nařízení a  při splnění podmínek uvedených v čl. 2 písm. c) tohoto nařízení a na místě 
uvedeném v rozhodnutí o povolení zvláštního užívání vydaném MěÚ, jde-li o místo na 
veřejném prostranství3), které je zároveň i místní komunikací4), 
  



f)       provozovat prodej a poskytovat služby na jiných než v příloze uvedených místech lze na 
základě doplnění tržního řádu o tato nová prodejní místa a to na základě písemné 
žádosti vlastníka pozemku nebo provozovatele a rozhodnutí Rady města  Jičína 

  
2. Stanovení kapacity a přiměřené vybavenosti 

  

a)      vybavenost a typ prodejního zařízení jednotlivých tržišť a tržních míst pro konání trhu 
jsou  stanoveny v příloze tohoto nařízení, 
  

b)     tržiště a tržní místa musí být na vhodném trvale viditelném místě označeny údaji o 
provozovateli5) 

  
c)      tržiště a tržní místa musí být vybavena tak, aby byl zajištěn jejich řádný, bezpečný a 

nerušený provoz, mezi prodejními zařízeními musí být vytvořen prostor pro pohyb 
zákazníků 

  
d)     tržiště a tržní místa musí být vybavena : 

         dle charakteru prodávaného zboží nebo poskytované služby zařízeními 
požadovanými zvláštními předpisy, 

         u ovoce, zeleniny, brambor a lesních plodů apod.  vhodnými prodejními zařízeními 
 (např. stojany), aby toto zboží nebylo uloženo přímo na zemi  

  
e)      prostory tržišť musí být vybaveny dostatečným množstvím sběrných nádob na uložení 

komunálního odpadu a odpadu, který produkuje provozovatel 
  
f)       tržiště musí být vybaveny WC a parkovištěm, pokud není zřízeno veřejné WC a        

parkoviště v dostatečné vzdálenosti 
  

Článek 4 

Doba prodeje zboží a poskytování služeb 

1.       tržiště, tržní místo mohou být provozována po dobu celého roku, doba prodeje zboží a 
poskytování služeb je od 700 do 1700 hod., pokud v příloze tohoto nařízení není stanoveno 
jinak 

 

2.       předsunuté prodejní místo, předzahrádky mohou být provozovány po celý rok, doba 
prodeje zboží a poskytování služeb je maximálně v rozsahu prodejní doby provozovny,  
jejíž je součástí, nejdéle však v době od 7.00 do 23.00 hod. 
  

Článek 5 

Pravidla pro udržování čistoty, bezpečnosti a provozu 

Při prodeji zboží a poskytování služeb na tržištích, tržních místech, předzahrádkách a 
předsunutých  prodejních   místech   jsou   všechny   zúčastněné osoby (provozovatelé, 
prodávající a poskytovatelé služeb) povinny: 
  
a)      dodržovat zásady osobní čistoty a udržovat pracovní oděv v čistotě 

b)     zabezpečovat trvalý a řádný úklid, udržovat čistotu stánků, prodejních míst i míst pro 
nakládku a vykládku zboží a skladových prostor a zabezpečit průchodnost 

c)      průběžně odstraňovat odpad i obaly ze zboží na provozovatelem určené místo 



d)     prodej organizovat tak, aby se jednotlivé druhy zboží nevhodně navzájem neovlivňovaly 
a byly chráněny před přímým zářením a jinými nepříznivými vlivy (prach, kouř, vlhko 
apod.) 

e)      k prodeji používat prodejní zařízení zhotovená ze zdravotně nezávadného a dobře 
čistitelného materiálu, nepřípustné je vykládat zboží na zem, kromě toho, které jinak 
prodávat nelze a dále na kapotách aut, volných šňůrách apod. 

f)       ovoce, zeleninu, brambory a lesní plody nabízet k prodeji již řádně očištěné a zbavené 
zavadlých částí 

g)     prodejci vajec smějí nabízet čerstvá vejce pouze v souladu se zvláštním právním 
předpisem upravujícím jejich prodej6) 

h)     prodej živých zvířat je povolen jen na zvlášť vyhrazeném místě a v souladu s zvláštními 
právními předpisy       

  
  

Článek 6 

Pravidla, která musí dodržet provozovatel  tržiště, tržního místa  k zajištění jejich 
řádného provozu 

  
1.   Provozovatel tržiště nebo tržního místa je povinen: 
  
a)      umístit tento tržní řád na vhodném, trvale viditelném místě, 
b)     dohlížet na dodržování čl. 3, 4 a 5 tohoto tržního řádu zúčastněnými osobami, 
c)      určit prodejcům a poskytovatelům služeb konkrétní místa s dostatečnou a bezpečnou 

vzdáleností, 
d)     zajistit provádění pravidelného úklidu zařízení a všech prostor  
e)      určit prostor pro odkládání odpadů, zajistit dostatečný počet sběrných nádob pro 

ukládání směsného nevytříditelného odpadu pro oddělené shromažďování vytříděných 
druhů odpadů ve vhodných nádobách a zajistit jejich pravidelný odvoz, 

f)       zajistit dostatečný počet sběrných nádob na odpad zákazníků včetně pravidelného 
svozu tohoto odpadu, 

g)     vyčlenit dle místních možností prostor pro skladování zboží v průběhu prodeje, 
h)     zajistit, aby zde nebyl realizován prodej mimo prodejní zařízení (např. pochůzkový 

prodej, přímo prodej ze země, zavazadel a závěsných pultů apod.),  
i)        zajistit pro prodejce a poskytovatele služeb možnost používání hygienického zařízení 

při prodeji potravin, 
j)        vyžadovat od osob prodávajících houby nebo jiné přírodní plodiny určené ministerstvem 

zdravotnictví, osvědčení o tom, že prokázaly základní znalosti takových plodin před 
zkušební komisí  7), 

k)      v případě prodeje živých zvířat vymezit místo pro jejich prodej, kde budou splněny 
podmínky ochrany zvířat proti týrání, 

  
Provozovatel může k zajištění provozu tržiště  určit fyzickou osobu – správce a vydat 
provozní řád tržiště. 
  

Článek 7 



Zakázané druhy prodeje zboží a poskytovaných služeb 
Na tržištích, tržních místech, předzahrádkách a předsunutých  prodejních   místech   platí 
zákaz prodeje pyrotechnických předmětů. 
  
 

Článek 8 
Druhy prodeje zboží a poskytování služeb, na které se nařízení nevztahuje 

Toto nařízení se nevztahuje na: 
 

a) prodej zboží a poskytování služeb organizované provozovateli obchodních řetězců 
na jejich vlastních pozemcích charakteru ostatní plocha nebo parkoviště před těmito 
zařízeními a to max. do 5 % celkové plochy 

b) akce organizované podle zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

c) prodej zboží a poskytování služeb mimo provozovnu k tomu účelu určenou 
kolaudačním rozhodnutím podle zvláštního zákona : 
 při kulturních a sportovních akcích, příležitostných cirkusových produkcí, 

lunaparků a poutí, a to pouze v místě a po dobu konání konkrétní akce a se 
souhlasem vlastníka příslušného pozemku a jde-li o komunikaci, též na základě 
povolení k zvláštnímu užívání. Kulturními akcemi se rozumí koncerty, divadelní a 
taneční představení, módní a jiné tématické přehlídky, festivaly, řemeslné 
jarmarky, výtvarné dílny, zvykoslovné akce. 

 při akcích pořádaných nebo spolupořádaných městem Jičín 
 na příležitostné reklamní, předváděcí a obdobné akce konané na veřejném 

prostranství se souhlasem vlastníka příslušného pozemku a jde-li o komunikaci, 
též na základě povolení k zvláštnímu užívání 

 na vánoční prodej ryb a stromků, jmelí a chvojí a to od 7.12. do 24.12. běžného 
roku se souhlasem vlastníka příslušného pozemku 

 na velikonoční prodej kraslic a pomlázek a to v období 20 dnů před velikonočním 
pondělím se souhlasem vlastníka příslušného pozemku.                                              

 

   
Článek 9 

Závěrečná ustanovení 
  
1.       Porušení tohoto nařízení se postihuje podle zvláštních předpisů. 8) 

  
2.       Práva a povinnosti prodejců zboží, poskytovatelů služeb a provozovatelů stanovená 

zvláštními právními předpisy nejsou tímto nařízením dotčena. 
  
3.      Zrušuje se nařízení města Jičína č.  3/2007, kterým se vydává tržní řád, včetně jeho novel, 

kterými se toto nařízení měnilo, tj.  nařízení č. 1/2008, nařízení č. 5/2008, nařízení č. 
3/2009, nařízení č. 2/2010, nařízení č. 3/2011, nařízení č. 7/2011. 

 

4.   Výjimky udělené na základě nařízení města Jičína č. 3/2007, kterým se vydává tržní řád,  
zůstávají v platnosti. 

  



5.   Toto nařízení nabývá účinnosti 15. dnem po dni jeho vyhlášení. 
 

  
  

MVDr. Jiří Liška 

 starosta 

  
Mgr. Petr Hamáček 

1. místostarosta 

  
Mgr. Vlastislav Matucha 

2. místostarosta 
 

 
Poznámka : 
1.       § 126 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ( stavební zákon)  
2.       zákon č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání,  např. hostinská činnost, pekařství, 

cukrářství, řeznictví, uzenářství 
3.       § 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů 

4.       § 25  zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích 

5.       § 17odst.7 zákona č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání 
6.  vyhl. č. 289/2007 Sb., o veterinárních a hygienických požadavcích na živočišné produkty 

7.       vyhláška č. 475/2002 Sb., kterou se stanoví rozsah znalostí pro získání osvědčení 
prokazujícího znalost hub, způsob zkoušek, jakož i náležitosti žádosti a osvědčení 
(vyhláška o zkoušce znalosti hub) 

8.        např. zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání v platném znění a zákon č. 
200/1990 Sb., o přestupcích  v platném znění, zákon č. 128/2000 Sb., o obcích v platném 
znění 

  

 
 
 
 

 
Vyvěšeno na úřední desce dne: ……….. …..                        sejmuto dne: ………………….. 
 
 
 
elektronicky vyvěšeno dne: …………………       elektronicky sejmuto dne: ……………. 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                    Příloha  
 
 
Tržiště 

1.    plocha Valdštejnova nám.:  parcela č. 1171 – 13068 m2 

vybavenost a typ prodejního zařízení: 

kapacita :          150 stánků 

prodejní zařízení :            dřevěné pulty s podstavci, stánky dřevěné s plachtami, 

                                               kovové stánky s plachtami, pojízdné prodejny 

doba prodeje :                  pátek         7.00 – 17.00  (plocha vymezená dle plánku) 

                                               sobota       6.00 – 14.00  (celá plocha) 

Druh prodeje zboží na trhu v pátek:   ovoce, zelenina, výpěstky drobných pěstitelů 

                                                                    zahradnický a rostlinný sortiment, potravinářské 
produkty 

                                                                    občerstvení (max. 3 stánky) 

                                                                     jiný sortiment (max. 3 stánky) 

                                                       



Druh prodeje zboží na trhu v sobotu:  

 v období od první soboty v měsíci září do poslední soboty v měsíci dubnu: 
prodej ovoce, zeleniny, výpěstků drobných pěstitelů, zahradnického a 
rostlinného sortimentu 

  v období od první soboty v měsíci květnu do poslední soboty v měsíci srpnu 
platí zákaz prodeje ovoce, zeleniny, výpěstků drobných pěstitelů, 
zahradnického a rostlinného sortimentu 

ostatní sortiment za podmínek uvedených v Provozním řádu tržiště Valdštejnova 
náměstí 

 

2. plocha Husovy ul. – pěší zóna:  parcela č. 1364/1 – 9 034 m2 

každoročně od první soboty v měsíci květnu, do poslední soboty v měsíci srpnu: 

Doba prodeje  :   sobota 6.00-14.00 

druh prodeje zboží : ovoce, zelenina, výrobky drobných pěstitelů, zahradnický a 
rostlinný sortiment,  jedna pojízdná prodejna s masovými výrobky 

vybavenost a typ prodejního zařízení: 

kapacita: 60 stánků 

prodejní zařízení: dřevěné pulty s podstavci, stánky dřevěné nebo kovové s plachtami, 
pojízdné prodejny. 

 

Tržní místa 

 poz.parc. č. 775/2 (plocha 3x4 m) v kat.území Jičín: 1 pojízdná prodejna 
s občerstvením 

 č.poz.parc. č. 1239/2, 780/12 a 780/4 (celkem o ploše 7x3m) v kat.území Jičín: 1 
mobilní přívěs s občerstvením                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Předsunutá prodejní místa  

 

Předzahrádky 

  
1. Ul. Fügnerova č.p. 197 (restaurace Lucie) 

plocha :    veřejné prostranství 9 m2 



vybavenost :  3 stolky, 3 slunečníky 
kapacita :   9 míst 

 

2. Ul. Havlíčkova č.p. 21 (Hotel Jičín, restaurace U Dělové koule) 
plocha :    pozemek ve vlastnictví vlastníka objektu 105 m2 

vybavenost :  6 stolků,  pergola 
kapacita :   24 míst  
 

3. Ul. Hradecká č.p. 810 (Flamengo Herna) 
plocha :    pozemek ve vlastnictví vlastníka objektu 20 m2 

vybavenost :  3 stolky, 1 markýza 
kapacita :   18 míst  
 

4. Ul. Husova č.p. 101 (PIZZA GRANDE) 
plocha :    veřejné prostranství 30 m2 

vybavenost :  6 stolků, 6 slunečníků  
kapacita :  24 míst 
 

5. Ul. Husova č.p. 310 (Grand hotel Praha) 
plocha :    veřejné prostranství 33 m2    +    soukromé atrium hotelu 12m2   

vybavenost :  12 stolů, 2 pódia se zastřešením + atrium 6 stolků se 6 slunečníky  
kapacita :   36 míst + atrium 14 míst 
 

6. Ul. Husova č.p. 39 (Divá Bára - kavárna) 
plocha :    veřejné prostranství  40 m2 

vybavenost :  8 stolků, výsuvný slunečník umístěný na objektu č.p.39  
kapacita :  32 míst  
 

7. Ul. Husova č.p. 39 (Divá Bára - podél restaurace k ul. Havlíčkova) 
plocha :    veřejné prostranství  13 m2 

vybavenost :  6 stolků, výsuvný slunečník 
kapacita :   12 míst 
 

8. Ul. Husova č.p. 39 (restaurace Pod Švestkou) 
plocha :    pozemek ve vlastnictví vlastníka objektu  150 m2 

vybavenost :  12 stolků,   10 slunečníků 
kapacita :   60 míst ¨ 
 

9. Ul. Husova č.p. 52 (restaurace Řáholec) 
plocha :    veřejné prostranství 40 m2 

vybavenost :  7 stolků, pergola 
kapacita :   28 míst 
 

10. Ul. Husova č.p. 79 (pekařství JIZERSKÉ PEKÁRNY) 
plocha :    veřejné prostranství 9 m2 

vybavenost :  2 stolky 
kapacita :   8 míst 



 
11. Ul. Chelčického  č.p. 9, Staré Město (restaurace Harmonie) 

plocha :    pozemek ve vlastnictví vlastníka objektu 17 m2 

vybavenost :  5 stolků     
kapacita :   18 míst 
 

12. Ul.Nerudova  čp. 46 (restaurace u Hastrmana) 
plocha :                   pozemek ve vlastnictví vlastníka objektu 60 m2 
                                   (dvorek před pivnicí) 
vybavenost:          9 stolků, 2 slunečníky 
kapacita:                40 míst 
 

13. Ul. K. Vika č.p. 41 (cukrárna U Vojtků) 
plocha :    veřejné prostranství 4 m2 (protilehlý chodník) 
vybavenost :  1 stolek, 1 slunečník 
kapacita :   10 míst 
 

14. Komenského náměstí č.p. 57 (kavárna Ámos) 
plocha :    veřejné prostranství 5 m2 

vybavenost :  2 stolky, na domě markýza 
kapacita :   6 míst 
 

15. Lidické náměstí č.p. 11 (Bar u Čápa) 
plocha :    veřejné prostranství 9 m2 

vybavenost :  3 stolky, 1 slunečník 
kapacita :   12 míst 
 

16. Lidické náměstí č.p. 83 (restaurace Veselka) 
plocha :    pozemek ve vlastnictví vlastníka objektu 50 m2 

vybavenost :  2 stolky, 2 slunečníky 
kapacita :   20 míst 
 

17. Ul. M. Koněva č.p. 118 (restaurace Na Letné) 
plocha :    pozemek ve vlastnictví vlastníka objektu 20 m2 

vybavenost :  3 stolky 
kapacita :   10 míst  
 

18. Náměstí Svobody č.p. 19  (restaurace Na Rynečku) 
plocha :    pozemek ve vlastnictví vlastníka objektu  30 m2 

vybavenost :  6 stolků 
kapacita :   25 míst 
 

19. Náměstí Svobody č.p. 10 (Pizza Grill Alfa na podloubí v ul. Chelčického) 
plocha:                    pozemek ve vlastnictví vlastníka objektu 8 m2 
vybavenost:          2 stolky 
kapacita:                 8  míst 

 



20. Ul. Poděbradova č.p. 111 (Pizzerie Ramazzotti) 
plocha :    pozemek ve vlastnictví vlastníka objektu  (ve dvoře objektu) 23 m2 

vybavenost :  6 stolků, 3 slunečníky 
kapacita :   30 míst  
 

21. Ul. Poděbradova č.p. 322 (MONACO) 
plocha :    pozemek ve vlastnictví vlastníka objektu 36 m2 

vybavenost :  4 stolky, 1 slunečník 
kapacita :   25 míst 
 

22. Ul. Přátelství č.p. 553 (BOWLING RENTO) 
plocha :    pozemek u objektu ve vlastnictví Města Jičína 30 m2 

vybavenost :  8 stolů s lavicemi, 1 markýza 
kapacita :   32 míst 
 

23. Ul. Revoluční č.p. 215  (restaurace U Šuků) 
plocha :    pozemek ve vlastnictví vlastníka objektu 50 m2 

vybavenost :  6 stolků, 1 slunečník 
kapacita :   36 míst  
 

24. Ul. Revoluční č.p. 215 (herna U Šuků) 
plocha :    pozemek ve vlastnictví vlastníka objektu 30 m2 

vybavenost :  4 stolky, 1 slunečník 
kapacita :   20 míst 
 

25. Robousy č.p. 33 (hostinec U Dvorecké louže) 
plocha :   pozemek ve vlastnictví města-předzahrádka ve dvoře (nájemní  

vztah)  45 m2 

vybavenost :  8 stolků, 2 slunečníky 
kapacita :   36 míst 
 

26. Ul. Ruská č.p. 571 (restaurace Černá perla) 
plocha :    veřejné prostranství 10 m2 

vybavenost :  5 stolků,  1 markýza 
kapacita :   20 míst 
 

27. Ul. U stadionu č.p. 863 (sportovní areál - občerstvení na hřišti) 
plocha :    pozemek ve vlastnictví  města ( nájem) 150 m2 

vybavenost :  6 stolků, 1 markýza 
kapacita :   30 míst 
 

28. Ul. U trati (herna Bar U trati – u křiž. s ul. Husova) 
plocha:                    pozemek ve vlastnictví majitele objektu 102 m2 
vybavenost:          3 stolky, 1 slunečník 
kapacita:                18 míst  
 

29. Valdštejnovo náměstí č.p. 1 (Zámecká restaurace) 



plocha :    veřejné prostranství 50 m2 

vybavenost :  20 stolků, 2 slunečníky 
kapacita :   60 míst 
 

30. Valdštejnovo náměstí č.p. 34 (restaurace U Anděla) 
plocha :    veřejné prostranství  32 m2  + podloubí 30 m2   

vybavenost :  6 stolků,  výsuvná markýza  + na podloubí 4 stolky   
kapacita :  30 míst + podloubí 16 míst 
 

31. Valdštejnovo náměstí č.p. 38 (pivnice U Kata) 
plocha :    podloubí + navazující prostor ( není ve vlastnictví města) 29 m2 
vybavenost :  8 stolků 
kapacita :  32 míst 
 

32. Valdštejnovo náměstí č.p. 38 na st.pč. 44  (pivnice U Kata - ve dvoře) 
plocha :    pozemek ve vlastnictví vlastníka objektu 310 m2 

vybavenost :  6 stolků, 2 slunečníky 
kapacita :   18 míst 
 

33. Valdštejnovo náměstí č.p. 4  (pizzerie Zlatá Hvězda) 
plocha :    veřejné prostranství 8 m2 
vybavenost :  3 stolky, 1  velký slunečník 
kapacita :  15 míst 
 

34. Valdštejnovo náměstí č.p. 58 (Jičínská cukrárna) 
plocha :    pozemek  ve vlastnictví cukrárny (5 m2)  + část  veřejného      
                                  prostranství  (8 m2), celkem 13 m2 

vybavenost :  7 stolků se židlemi, 1 slunečník 
kapacita :   20 míst 
 

35. Valdštejnovo náměstí č.p. 94 (cukrárna - kavárna u Valdické brány) 
plocha :    veřejné prostranství 18 m2 
vybavenost :  5 stolků, 3  slunečníky 
kapacita :  20 míst 
 

36. Žižkovo náměstí č.p. 3 (hotel Paříž) 
plocha :    veřejné prostranství 29 m2 

vybavenost :  6 stolků, 2 výsuvné slunečníky, dřevěné lavice  
kapacita:  33 míst 
 

37. Ul. Chelčického  čp. 8 (kavárna Caffé Don Cortez) 
plocha:                    pozemek ve vlastnictví vlastníka objektu 12 m2 
vybavenost:          4 stolky 
kapacita:                16 míst 
 
 
 



 
 
 

 

 

  

 

 


