Statutární město Pardubice
Rada města Pardubic

NAŘÍZENÍ Č. 5/2014,
KTERÝM SE MĚNÍ NAŘÍZENÍ Č. 1/2003 O TRŽNÍM ŘÁDU,
VE ZNĚNÍ NAŘÍZENÍ Č. 1/2006, Č. 10/2008, Č. 8/2011, Č. 8/2013
A Č. 2/2014
Rada města Pardubic vydala dne 9.9.2014, 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, č. 8/2011, č. 8/2013 a č.
2/2014, se mění takto:
1. Článek 6 odst. 1 písm. b) zní nově takto:
„b) na trzích v době od 8.00 hod. – 17.00 hod. ve dnech stanovených v Příloze č. 2,“
2. V Příloze č. 2 Vymezení trhu se za článek 1 vkládá nový článek 2, který zní takto:
„2. Trh – Pernštýnské nám., p.p.č. 2661/2, k. ú. Pardubice
vybavení:
stánky
odpadkové koše
mobilní WC
kapacita:
40 stánků
doba prodeje:
vždy ve čtvrtek, v době od 8.00 hod. – 17.00 hod., s výjimkou konání předem
ohlášených kulturních, sportovních či jiných významných akcí
provozovatel:
na základě výběrového řízení provedeného statutárním městem Pardubice Městským obvodem Pardubice I, se sídlem v Pardubicích, ul. U Divadla 828, IČ
00274046.“
3. V Příloze č. 3 v článku 2. písmeno a) Tržní místa pro příležitostný prodej u příležitosti svátků (Vánoce,
Velikonoce, Památka zesnulých) se text „Pernštýnské nám. – 2 místa (pro dny 24.12. a 31.12.)“
nahrazuje textem tohoto znění:
„Pernštýnské nám. – 40 míst“.
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Čl. 2
Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.

……………...........................................
MUDr. Štěpánka Fraňková v.r.
primátorka
statutárního města Pardubic

…..............................................
Mgr. Jindřich Tauber v.r.
náměstek primátorky
statutárního města Pardubic

Vyvěšeno dne:12.09.2014
Sejmuto dne:30.09.2014
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