Statutární město Pardubice
Rada města Pardubic

NAŘÍZENÍ Č. 3/2016,
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, Č. 5/2014 A Č. 4/2015
Rada města Pardubic vydala dne 18.4.2016, 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,
č. 2/2014, č. 5/2014 a č. 4/2015, se mění takto:
1. V čl. 6 odst. 1 písm. a) se dosavadní text „Po - Pá od 7. 00 hod. - 19.00 hod.“ a „So - Ne od 7.00 hod. 12.00 hod.“ nahrazuje textem „Po – Ne od 7.00 do 21.00 hod.“
2. V čl. 6 odst. 1 písm. c) se dosavadní text „od 8.00 - 19.00 hod.“ nahrazuje textem „od 6.00 do 21.00
hod.“
3. V Příloze č. 1 odst. 1 se text „ p.p.č. 2156/7“ nahrazuje textem „p.p.č. 2155/7“.
4. V Příloze č. 2 se odst. 1 zrušuje a dosavadní odst. 2. se označuje jako odst. 1.
5. V Příloze č. 3 odst. 1 Tržní místa pro trvalý prodej se text „- ul. Palackého, mezi č.p. 2549 a č.p. 580 křižovatka s ul. Jungmannovou - prodej z mobilních prostředků - 1 místo“ nahrazuje textem tohoto
znění:
„tržní místa pro prodej z mobilních prostředků a z mobilních provozů:
− křižovatka ul. Palackého a ul. Jungmannovy, mezi č.p. 2549 a č.p. 580, p.p. 2084/3 v k.ú.
Pardubice - 1 místo
− nám. Republiky – prostor před objektem čp. 222 (Komerční banka Pardubice), p.p.č. 2664/5
v k.ú. Pardubice - 1 místo
− náměstí Jana Pernera – prostor před budovou Hlavního nádraží Pardubice, p.p.č. 3000/1 v k.ú.
Pardubice - 1 místo
− Masarykovo náměstí – prostor před betonovým květináčem za přístřeškem MHD (před
administrativní budovou ČSOB Pojišťovny a.s.), p.p.č. 252/20 v k.ú. Pardubice - 1 místo
− třída Míru – prostor u fontány, p.p.č. 252/13 v k.ú. Pardubice - 1 místo
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− třída Míru – proluka mezi budovami č. p. 1400 (Obchodní centrum Grand) a č. p. 113, p.p.č.
277/2 v k.ú. Pardubice – 5 míst
− ul. Jiřího z Poděbrad – prostor před č. p. 2593 (Jídelna Karlovina), p.p.č. 2565/8 v k.ú. Pardubice
– 1 místo
− ulice U Stadionu – v prostoru sjezdu ze zdymadla vedle trafostanice, p.p.č. 361/1 v k.ú.
Pardubice - 1 místo
− prostor u Matičního jezera na pravém břehu řeky Chrudimky u lávky přes řeku, p.p.č. 677/2
v k.ú. Pardubice - 1 místo“.
6. V Příloze č. 3 odst. 2 písm. a) se text „ul. Pod Břízkami u krematoria - 50 míst“ nahrazuje textem
tohoto znění:
„ul. Pod Břízkami u krematoria - 56 míst“.
7. V Příloze č. 3 odst. 2 se za pododst. písm. b) vkládá text tohoto znění:
„c) u příležitosti pořádání slavnosti rozsvěcení vánočního stromu:
prostor před Základní školou Svítkov a ulice Školní vedle Základní školy Svítkov, p.p.č. 1081
a p.p.č. 1073/8 v k. ú. Svítkov – 10 míst
d) u příležitosti pořádání akcí na plochodrážním stadionu:
okolí plochodrážního stadionu p. p. č. 653/31 a p.p.č. 645/9 v k. ú. Svítkov – 30 míst“.
8. V příloze č. 3 odst. 2 se dosavadní pododst. písm. c) nově označuje jako písm. e) a na konci se
doplňuje text tohoto znění:
„prostor u lékárny ve Svítkově, p.p.č. 118/1 v k. ú. Svítkov
parkoviště před prodejnou Jednota, p.p.č. 545/12 v k. ú. Staré Čívice
Na Návsi ve Starých Čívicích, p.p.č. 788/1 v k. ú. Staré Čívice
hřiště v Lánech na Důlku, p.p.č. 759/20 v k. ú. Lány na Důlku“.

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

…………………...........................................
Ing. Martin Charvát v.r.
primátor statutárního města Pardubic

…………………...........................................
Ing. Jiří Rozinek v.r.
náměstek primátora
statutárního města Pardubic

Vyvěšeno dne: 22.04.2016
Sejmuto dne: 07.05.2016
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