
 

 

                                                 

  

Tabulka Ia 

Nové požadavky na zařazení nebo změnu v TŘ – novela „podzim/2021“ 

 

 

 

 Požadavek Sortiment  ŽIO OPVP KAS-

OÚR 

OPR- 

STÍŽ 
KOOS 

  

TRŽNÍ MÍSTA 

 

       

1. Nám. Republiky u č.8/656 roh 

Králodvorská, vedle vchodu do prodejny 

Albert 

 

4 m2    příležitostně  1.3. – 31.10. 

                            9,00 – 21,00 hod. 

 

žadatel: MALABO s.r.o., Dvořišťská 

1281, Praha 9, IČ.: 246 92 565 

 

Kopečková 

zmrzlina 
 

 

Ne 

 

Ne 

 

 Ne 

 

2. Nám. Republiky proti č.3a vedle trafiky 

 

4 m2    příležitostně  1.3. – 31.10. 

                             9,00 – 21,00 hod.    

 

žadatel: MALABO s.r.o., Dvořišťská 

1281, Praha 9, IČ.: 246 92 565 

 

Kopečková 

zmrzlina 
 Ne 

 

Ne 

 

 Ne 

 

  

PŘEDSUNUTÉ PRODEJNÍ MÍSTO 

 

      

3. Na Příkopě u č.2/846 

 

3 m2   celoročně  8,00 – 22,30 hod. 

 

franšíza: Crocodille ČR spol.s.r.o. 

žadatel: ZIRKONIUM BB s.r.o., Střelecká 

3134/21,  193 00, Praha 9, IČ.: 085 43 691 

 

Občerstvení 

(stravovací služby) 

nealko nápoje 

 Ne 

 

Ne 

 

 Ne 

 

  

požadavky KOOS na úpravy v TŘ 

 

      

4. Mariánské nám., parc.č. 1105, k.ú. Staré 

Město 

 

10 m2    příležitostně 

Občerstvení 

(stravovací služby) 

nealkoholické 

nápoje 

    vyřadit 

do 31.12. 

2021 

5. Senovážné nám., parc.č. 2330/1, k.ú. Nové 

Město 

 

10 m2    příležitostně 

Občerstvení 

(stravovací služby) 

nealkoholické 

nápoje 

    vyřadit 

do 31.12. 

2021 



 Požadavek Sortiment  ŽIO OPVP KAS-

OÚR 

OPR- 

STÍŽ. 
KOOS 
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6. Alšovo nábř., parc. č. 998/1,  k.ú. Staré 

Město, v parku na nábřeží, 

6 m od prvního tržního  místa malířů 

 

2 m2    celoročně     9.00-22.00 

lodní lístky na 

vyhlídkové plavby 
    bez 

omezení 

7. Alšovo nábř., u přístaviště PVČS, roh 

Platnéřská, parc. č.  997/6,  k.ú. Staré 

Město 

 

2 m2    celoročně      

lodní lístky na 

vyhlídkové plavby 
    bez 

omezení 

8. Alšovo nábř. u ústí Mánesova mostu, 

parc.č. 997/6, k.ú. Staré Město 
 

2 m2      celoročně      

lodní lístky na 

vyhlídkové plavby 
    bez 

omezení 

9. Alšovo nábř. u ústí Mánesova mostu, 

parc.č. 997/6, k.ú. Staré Město 
 

2 m2       celoročně      

lodní lístky na 

vyhlídkové plavby 
    bez 

omezení 

10. Dvořákovo nábř. u schodů na náplavku 

směr k Rudolfinu 

 

2 m2       celoročně     10,00 – 21,00 

lodní lístky na 

vyhlídkové plavby 
    bez 

omezení 

11. Dvořákovo nábř. u schodů na náplavku 

směr k Rudolfinu 

 

2 m2       celoročně     10,00 – 20,00 

lodní lístky na 

vyhlídkové plavby 
    bez 

omezení 

12. Dvořákovo nábř. - náplavka u Čechova 

mostu 

 

2 m2       celoročně     8,00 – 20,00 

lodní lístky na 

vyhlídkové plavby 
    bez 

omezení 

13. Hybernská, před ČNB 

 

4 m2       celoročně      

 

jízdenky na 

turistické okružní 

jízdy Prahou a ČR, 

turistické 

informace 

    bez 

omezení 

14. Klárov, levý chodník nájezdu na Mánesův 

most 

 

2 m2       celoročně      

lodní lístky na 

vyhlídkové plavby 
    bez 

omezení 

15. Klárov, pravý chodník nájezdu na 

Mánesův most u vchodu do parku směrem 

k přístavišti lodi ADRIA 

 

2 m2       celoročně     9,00 – 22,00 

lodní lístky na 

vyhlídkové plavby 
    bez 

omezení 

16. Křižovnické nám., 

parc. č. 1110,  k.ú. Staré Město u Karlova 

mostu 

 

4 m2     2místa      celoročně     10,00 – 22,00 

lodní lístky na 

vyhlídkové plavby 
    bez 

omezení 

17. Na Kampě u č. 9/514 – u stromu za 

lavičkou 

 

2 m2       celoročně     10,00 – 22,00 

 

lodní lístky na 

vyhlídkové plavby 
    bez 

omezení 
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18. Na Kampě u č. 9/514 – směrem k náplavce 

 

2 m2       celoročně      

lodní lístky na 

vyhlídkové plavby 
    bez 

omezení 

19. Na Kampě u č. 9/514, 

pod Karlovým mostem, u schodů na most 

 

2 m2       celoročně      10,00 – 22,00 

lodní lístky na 

vyhlídkové plavby 
    bez 

omezení 

20. Na příkopě u č.  23/957 

 

4 m2       celoročně      8,00 – 20,00 

jízdenky na 

okružní jízdy 

městem, knižní 

průvodce, 

orientační plány, 

pohlednice, 

telefonní karty 

    bez 

omezení 

21. Národní u č.  38/37 

 

5 m2       celoročně       

jízdenky na 

okružní jízdy 

městem, knižní 

průvodce, 

orientační plány, 

pohlednice 

    bez 

omezení 

22. U lužického semináře, parc. č. 1039/1, k.ú. 

Malá Strana – na chodníku můstku 

přes Čertovku  

-  u pilíře Karlova mostu 

 

2 m2       celoročně       10,00 – 22,00 

lodní lístky na 

vyhlídkové plavby 
    bez 

omezení 

23. U lužického semináře, parc. č. 1039/1, k.ú. 

Malá Strana, nad schodištěm k přístavišti 

kanálu Čertovka 

 

2 m2       celoročně        

lodní lístky na 

vyhlídkové plavby 
    bez 

omezení 

24. U lužického semináře 

u č. 42/111 u vchodu do parku 

 

2 m2       celoročně        

lodní lístky na 

vyhlídkové plavby 
    bez 

omezení 

25. U lužického semináře u č. 42/111 u 

vchodu do parku 

 

2 m2       příležitostně  1.4. – 31.10.     

lodní lístky na 

vyhlídkové plavby 
    bez 

omezení 

26. U Sovových mlýnů u č. 4/506, mimo 

vchod do Lichtenštejnského paláce 

 

2 m2       celoročně        

lodní lístky na 

vyhlídkové plavby 
    bez 

omezení 

        

 

 

 

 

 


