STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE
RADA MĚSTA

NAŘÍZENÍ Č. 10/2008

KTERÝM SE MĚNÍ NAŘÍZENÍ Č. 1/2003 O TRŽNÍM ŘÁDU,
VE ZNĚNÍ NAŘÍZENÍ Č. 1/2006

Rada města Pardubic vydala dne 16. 12. 2008, na základě zmocnění v § 18 zákona č. 455/1991
Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 102 odst. 2 písm. d)
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, toto nařízení.

Čl. 1
Nařízení č. 1/2003 o tržním řádu, ve znění nařízení č. 1/2006 (dále jen „nařízení č. 1/2003“) se
mění takto:
1. Článek 4 odst. 3 nově zní: „Tržní místo pro příležitostný prodej lze provozovat pouze na
základě povolení příslušného úřadu městského obvodu, a to pouze na místech stanovených
v příloze č. 3 nebo v ojedinělých případech i na dalších vhodných místech na území města“
2. V článku 4 odst. 4 se doplňuje za slovo „příslušného“ slovo „úřadu“.
3. Článek 7 nově zní:
„Pravidla, která musí dodržet prodejce při prodeji zboží a poskytování služeb na
tržnicích, tržištích, trhu, tržních místech a předsunutých prodejních místech
1. Při prodeji zboží a poskytování služeb na tržištích, trhu, tržních místech a předsunutých
prodejních místech se všichni zúčastnění prodejci řídí platnými obecně závaznými právními
předpisy souvisejícími s jejich činností, provozním řádem tržiště a dále jsou povinni:
a) zajistit, aby prodejní místo bylo viditelně označeno obchodní firmou nebo jménem a
příjmením fyzické osoby, IČ, místem podnikání nebo sídlem a jménem a příjmením osoby
odpovědné za činnost provozovny,
b) zajistit, aby v provozovně určené pro prodej zboží nebo poskytování služeb spotřebitelů byla v
prodejní nebo provozní době určené pro styk se spotřebiteli přítomna osoba splňující podmínku
znalosti českého jazyka nebo slovenského jazyka,
c) u sebe musí mít příslušné rozhodnutí o povolení prodeje nebo doklad o zaplacení prodejního
místa a příslušné oprávnění k prodeji,
d) dbát na to, aby nebylo zboží odkládáno do přilehlých ploch zeleně, ani přes tyto plochy
navážet nebo jinak dopravovat zboží,
e) po skončení prodeje odstranit prodejní zařízení, s výjimkou míst, kde je povoleno jejich trvalé
umístění,
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f) při prodeji potravinářských a zemědělských produktů dodržovat všechny platné hygienické,
veterinární a ostatní předpisy, týkající se tohoto prodeje,
g) dodržovat obecně platné předpisy týkající se přepravy, skladování a prodeje nabízeného zboží,
h) dodržovat pravidla hygieny a na prodejních místech udržovat prodejní zařízení a jeho
bezprostřední okolí v čistotě průběžným úklidem a odstraňováním odpadu a obalů na určené
místo,
i) prodej organizovat tak, aby se jednotlivé druhy potravinářského zboží navzájem nevhodně
neovlivňovaly, musí být chráněny před přímými slunečními paprsky a jinými povětrnostními
vlivy,
j) ovoce, zeleninu, brambory a lesní plody před nabízením k prodeji očistit od hrubých nečistot,
k) prodejní sortiment ukládat pouze na prodejních zařízeních a nikoliv skladovat v okolí stánku;
sortiment ukládat tak, aby nebránil provozu,
l) prodejní zařízení umístit tak, aby byl okolo nich dostatečně volný průchod,
m) neparkovat motorovými vozidly, případně jinými vozidly včetně přívěsů, jimiž je dopravováno
zboží, na místě prodeje, pouze v prostoru k tomu určeném dopravním značením,
n) při zásobování tržiště motorovými vozidly musí být respektovány obecné právní předpisy o
provozu na pozemních komunikacích.“
4. Článek 8 odst. 4 nově zní:
„Provozovatel je dále povinen:
a) určit prodejcům na základě jejich žádosti konkrétní prodejní místa dle kapacity,
b) zajistit, aby prodávající zabíral pouze plochu vymezenou příslušným prodejním místem a
neblokoval jiné prodejní místo,
c) přidělovat prodejní místa pouze prodejcům splňujícím náležitosti dle čl. 3, odst. 7 tohoto
nařízení,
d) vést na tržnici a trhu řádnou evidenci prodejců včetně údaje o druhu jimi prodávaného zboží,
tuto evidenci ukládat nejméně po dobu 1 roku,
e) dbát na úpravu tržnice, tržiště, trhu tak, aby celkový jejich vzhled působil uspořádaně a
přehledně,
f) zajistit, aby prodejci byla dodržována ustanovení čl. 6 (netýká se tržnice) a čl. 7 tohoto nařízení
a nebyl realizován prodej mimo prodejní pulty a stánky,
g) udržovat průchozí vnitřní komunikace v bezpečném stavu pravidelným úklidem, v zimě
úklidem sněhu a posypem,
h) zajistit dostatečnou průchodnost mezi řadami prodejních zařízení tak, aby šíře průchodu byla
minimálně 2,5 m.“
5. Příloha č. 1 nařízení č. 1/2003 článek 5 údaj provozovatel nově zní: „Statutární město
Pardubice – Městský obvod Pardubice V, Pardubice, Češkova 22“.
6. V příloze č. 1 nařízení č. 1/2003 se vypouští článek 6.
7. Příloha č. 2 nařízení č. 1/2003 článek 1 údaj provozovatel nově zní: „bude určen po dohodě
se Statutárním městem Pardubice – Městský obvod Pardubice V, Pardubice, Češkova 22“.
8. V příloze č. 3 nařízení č. 1/2003, článek 1 odstavec městský obvod Pardubice II se vypouští
slova: „- Polabiny III, ul. Odborářů, před bývalým obchodním centrem – 2 místa“.
9. Příloha č. 3 nařízení č. 1/2003, článek 2 písmeno a) nově zní:
„u příležitosti svátků (Vánoce, Velikonoce, Památka zesnulých):
tř. Míru před č.p. 79 a č.p. 2647 - 13 míst
tř. Míru mezi č.p. 72 a č.p. 420 - 3 místa
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ul. Pod Břízkami u krematoria - 50 míst
ul. Palackého - pravá strana chodníku směrem od nadchodu až po křižovatku s
ul. Jungmannova - 15 míst
Pernštýnské nám. – 2 místa (pro dny 24.12. a 31.12.)“.
10. Na konec přílohy č. 3 nařízení č. 1/2003, článku 2 písmena c) se doplňuje:
„nám. Republiky
křižovatka ulic Palackého a Havlíčkova
nám. Jana Pernera“.

Čl. 2
Toto nařízení nabývá účinnosti dne 1. 1. 2009.

Ing. Jaroslav Deml
primátor
města Pardubic

Ing. Alexandr Krejčíř
náměstek primátora
města Pardubic
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