Statutární město Pardubice
Rada města Pardubic

NAŘÍZENÍ Č. 8/2013,
KTERÝM SE MĚNÍ NAŘÍZENÍ Č. 1/2003 O TRŽNÍM ŘÁDU,
VE ZNĚNÍ NAŘÍZENÍ Č. 1/2006, Č. 10/2008 A Č. 8/2011
Rada města Pardubic vydala dne 17.09.2013, na základě zmocnění v § 18 zákona č. 455/1991 Sb., o
živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanoveními § 11 odst. 1 a § 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, č. 10/2008 a č. 8/2011 se mění takto:
1. Článek 1 odstavec 1 zní nově takto:
„1. Účelem tohoto nařízení města Pardubice je stanovit podmínky pro nabídku, prodej zboží a
poskytování služeb mimo provozovnu určenou k tomuto účelu kolaudačním rozhodnutím či
kolaudačním souhlasem podle zvláštního zákona1, zejména na tržnicích, tržištích, trzích, tržních místech
a předsunutých prodejních místech včetně prodeje z pojízdných zařízení, a pro podomní a pochůzkový
prodej.“

2. V článku 2 odstavec 1 písmeno e) se tečka na konci mění v čárku a vkládá nové písm. f), které zní
takto:
„f) druhy nabídek, prodeje zboží a poskytování služeb, které jsou na území města Pardubice zakázány.“

3. Článek 3 odstavec 9 zní nově takto:
„9. Prodejní zařízení – jakékoliv zařízení sloužící k prodeji nebo poskytování služeb, jehož umístěním
dochází k záboru prostranství nebo prostoru nad ním, jako je zejména stánek, pult, stolek, stojan apod.
Za prodejní zařízení se dále považuje i jiné přenosné či nesené zařízení jako je zejména tyč, konstrukce,
ruční vozík, závěsný pult, zavazadlo, taška, košík, dále i pojízdná zařízení, zejména automobil, přívěs
1

zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řízení (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
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nebo jiné silniční vozidlo sloužící k prodeji a splňující pro tento účel technické a hygienické požadavky a
další obdobná zařízení. Prodejním zařízením je rovněž oplocený prostor sloužící k prodeji. Prodejním
zařízením není běžná reklamní tabule umístěná bez současného vystavení nabízeného zboží.“

4. V článku 3 se za odstavec 13 vkládá nový odstavec 14, který zní takto:
„14. Podomní prodej – nabídka, prodej zboží a poskytování služeb (včetně jejich zprostředkování) mimo
provozovnu určenou k tomuto účelu kolaudačním rozhodnutím či kolaudačním souhlasem podle
zvláštního zákona2, provozované formou pochůzky bez prodejního zařízení anebo s použitím
přenosného či neseného prodejního zařízení, při němž je potenciální uživatel zboží nebo služeb bez
předchozí objednávky vyhledáván prodejcem z okruhu osob mimo veřejně přístupná místa, zejména
obcházením jednotlivých domů, bytů apod.“

5. V článku 3 se za nový odstavec 14 vkládá nový odstavec 15, který zní takto:
„15. Pochůzkový prodej – nabídka, prodej zboží a poskytování služeb (včetně jejich zprostředkování)
mimo provozovnu určenou k tomuto účelu kolaudačním rozhodnutím či kolaudačním souhlasem podle
zvláštního zákona3 provozované formou pochůzky, bez prodejního zařízení anebo s použitím
přenosného či neseného prodejního zařízení, při němž je potenciální uživatel zboží nebo služeb bez
předchozí objednávky vyhledáván prodejcem z okruhu osob na veřejně přístupných místech.
Pochůzkovým prodejem se rozumí i prodej na jednotlivých stanovištích.“

6. Článek 10 zní nově takto:
Čl. 10
Druhy nabídek, prodeje zboží a poskytování služeb (včetně jejich zprostředkování), které jsou na
území města zakázány
1. Na území města Pardubic je zakázán podomní prodej.
2.
a)
b)
c)

Na území města Pardubic je zakázán pochůzkový prodej, s výjimkou:
jeho provozování na kulturních a sportovních podnicích,
prodeje tisku prostřednictvím kamelotů,
prodeje předmětů pro účely veřejné sbírky pořádané podle zvláštního zákona4, je-li příspěvek
na veřejnou sbírku zahrnut v ceně předmětů.“

7. Dosavadní články 10 až 12 se označují jako články 11 až 13.
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zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řízení (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
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zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řízení (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
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zákon č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
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8. V příloze č. 1 se za článek 5 vkládá nový článek 6, který zní takto:
„6. Tržiště - tř. Míru, prostor před čp. 2800, p. p. č. 252/10 k.ú. Pardubice
vybavení:
10 zastřešených prodejních stánků
3 odpadkové koše
kapacita:
10 prodejních míst
doba prodeje: dle čl. 6, odst. 1, písm. a) tohoto nařízení, kromě neděle
provozovatel: Magnum Int., a.s., 602 00 Brno, Jakubská 1, IČ 255 11 335"

9. V příloze č. 1 se za nový článek 6 vkládá nový článek 7, který zní takto:
„7. Tržiště - Palackého ul. - prostor na chodníku vedle nadchodu před čp. 1932, p.p.č. 3880/1, k.ú.
Pardubice
vybavení:
10 zastřešených prodejních stánků
2 odpadkové koše
kapacita:
10 prodejních míst
doba prodeje: dle čl. 6, odst. 1, písm. a) tohoto nařízení, kromě neděle
provozovatel: SK-EKO Pardubice s.r.o., 533 53 Pardubice VII - Semtín, IČ 252 83 979"

10. V příloze č. 1 se za nový článek 7 vkládá nový článek 8, který zní takto:
„8. Tržiště - Palackého ul. u čp. 2020 - prostor na zpevněné ploše u autobusového nádraží, p. p. č.
3892, 1749/3, 2075/6 k.ú. Pardubice
vybavení:
18 prodejních stánků
3 odpadkové koše
kontejner na odpad
kapacita:
18 prodejních míst
doba prodeje: dle čl. 6, odst. 1, písm. a) tohoto nařízení, kromě neděle
provozovatel: SINEL spol. s r.o., 530 02 Pardubice, Palackého 2020“
11. V příloze č. 3 článek 1 se text „Městský obvod Pardubice VII
- prostor před OD Kaufland – k. ú. Rosice nad Labem
- prostor před OD INTERSPAR – k. ú. Trnová
- prostor před OD Baumax – k. ú. Trnová
- prostor před OD Globus – k. ú. Trnová
- prostor před OD Baumarkt – k. ú. Trnová
- prostor před K + K koberce – k. ú. Trnová“
vypouští.
12. V příloze č. 3 článek 1 se text „- tř. Míru – prostor před čp. 79 a čp. 2674 – 6 míst“ vypouští.
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13. V příloze č. 3 článek 2 písm. a) se text „tř. Míru před č.p. 79 a č.p. 2647 – 14 míst“ a text „ul.
Palackého – pravá strana chodníku směrem od nadchodu až po křižovatku s ul. Jungmannova – 15
míst“ vypouští a na konci se doplňuje nový řádek, který zní:
„ul. Palackého – prostor na chodníku před objektem čp. 1908 (objekt České spořitelny) – 5 míst“.

14. V příloze č. 3 článek 2 písm. b) se za text „tř. Míru – prostor u stanoviště TAXI“ doplňuje text „- 1
místo“.

Čl. 2
Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.

MUDr. Štěpánka Fraňková v.r.
primátorka

Mgr. Jindřich Tauber v.r.
náměstek primátorky

Vyvěšeno dne: 20.09.2013
Sejmuto dne: 07.10.2013

4z4

