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NAŘÍZENÍ Č.  1/2006 

 
KTERÝM SE MĚNÍ NAŘÍZENÍ Č. 1/2003 O TRŽNÍM ŘÁDU 

 
 
 

Rada města Pardubic vydala dne 24. ledna 2006 v souladu s ust. § 102 odst. 2 písm. d) zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, a na základě ust. § 18 odst. 1 a 3 zák. č. 
455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, v platném znění, toto nařízení. 
 
 
 
 

Čl. 1 
 

Nařízení č. 1-2003 o tržním řádu se mění takto: 
 
 
1. Příloha č. 1 zní: 
 
„Příloha č. 1  
  

Vymezení tržišť 
  
 

1. Tržiště - Dukla, ul. Jilemnického, p.p.č. 2271, k.ú. Pardubice 
vybavení: 4 zastřešené prodejní pulty 

kontejner na odpad 
kapacita: 15 prodejních míst 
doba prodeje: dle čl. 6, odst. 1, písm. a) kromě neděle 

začátek prodeje v letním období od 6.00 hod. 
provozovatel: Statutární město Pardubice - Městský obvod Pardubice V 

Pardubice, Češkova 22 
 
2. Tržiště - ul. Na Drážce, p.p.č. 851/9, k.ú. Studánka 

vybavení: prodejní pult 
kontejner na odpad 

kapacita: 15 prodejních míst 
doba prodeje: dle čl. 6, odst. 1, písm. a) kromě neděle 

začátek prodeje v letním období od 6.00 hod. 
provozovatel: Statutární město Pardubice - Městský obvod Pardubice III 

Pardubice, J. Zajíce 983 
 
 
 

   
 
 
 
 



 
 

3. Tržiště - Dubina, ul. Jana Zajíce (u obch. centra ALENA), p.p.č. 409/31, k.ú. Studánka 
vybavení: popelnice   
kapacita: 10 prodejních míst 
doba prodeje: dle čl. 6, odst. 1, písm. a) kromě neděle 
provozovatel: Statutární město Pardubice - Městský obvod Pardubice III 

Pardubice, J. Zajíce 983 
 

4. Tržiště -  Polabiny II., Prodloužená ul., p.p.č. 3702/1 k.ú. 
vybavení: kontejner na odpad 
kapacita: 24 prodejních míst 
doba prodeje: dle čl. 6, odst. 1, písm. a) kromě neděle 
provozovatel: Statutární město Pardubice - Městský obvod Pardubice II 

Pardubice, Polabiny, Chemiků 128 
 
5. Tržiště - Višňovka, Devotyho ul., p.p.č. 2506/21 k. ú. Pardubice 

vybavení: 3 prodejní stánky 
odpadní koše  

kapacita: 12 prodejních míst 
doba prodeje: dle čl. 6, odst. 1, písm. a) 
provozovatel: Jaromír Kopp 

Medlešice 130 
 
6. Tržiště - Jana Zajíce, prostor v pergole u zastávky MHD, p.p.č. 968, k. ú. Studánka 

vybavení: odpadkové koše 
osvětlení  

kapacita: 10 prodejních míst 
doba prodeje: dle čl. 6, odst. 1, písm. a) kromě neděle    
provozovatel: Služby města Pardubic a.s. 

IČ: 25262572“ 
 
 
 
 
 
 
2. Příloha č. 2 zní: 
 
„Příloha č. 2 

  
Vymezení trhu 

  
  

1. Trh  - nám. Dukelských hrdinů, p. p. č. 2155/7, k. ú. Pardubice 
   vybavení: stánky 

odpadkové koše 
kapacita: 50 stánků 
doba prodeje: vždy v pondělí,  v době od 8.00 - 17.00 hod. 

  provozovatel: DŮM KULTURY DUKLA PARDUBICE, s.r.o. 
    IČ 48152285“ 
 
 
 
 

   
 
 
 
 



 
 
3. Příloha č. 3 zní: 
 
„Příloha č. 3 

  
Vymezení tržních míst 

 
  

1. Tržní místa pro trvalý prodej: 
 

Městský obvod Pardubice I:
- ul. Palackého, mezi č.p. 2549 a č.p. 580 - křižovatka s ul. Jungmannovou - prodej z mobilních 
prostředků - 1 místo 
- tř. Míru. - prostor před mléčnou jídelnou - 1 místo 

 
  

Městský obvod Pardubice II 
- Polabiny I, ul. Mladých, chodník u severní strany budovy potravin - 4 místa 
- Polabiny III, ul. Odborářů, před bývalým obchodním centrem - 2 místa 
- Polabiny IV, ul. Mozartova, před obchodním centrem - 2 místa 
 
 
Městský obvod Pardubice IV
- Pardubičky, prostor před hřbitovem - 2 místa 

  
 

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 
 
 
2. Tržní místa pro příležitostný prodej: 
 
a) u příležitosti svátků (vánoce, velikonoce, Památka zesnulých): 

tř. Míru před č.p. 79 a č.p. 2647 - 20 míst 
tř. Míru mezi č.p. 72 a č.p. 420 - 3 místa 
ul. Pod Břízkami u krematoria - 50 míst 
ul. Palackého u nadchodu - 5 míst 

 
b) prodej vánočních kaprů: 

tř. Míru - křižovatka s ul. Na Hrádku - 1 místo 
tř. Míru - kulatý roh - 1 místo 
Palackého ul. u č.p. 2546 - 1 místo 
Jilemnického ul. u č.p. 2224 - 2 místa 
ul. Jana Palacha u č.p. 1784 - 1 místo 
ul. Jana Palacha u č.p. 571 - 1 místo 
ul. 17. listopadu u č.p. 181 - 1 místo 
ul. Jindřišská - u restaurace Myslivna - 1 místo 
 
 

   
 
 
 
 



 
 

c) pořádání zvláštních akcí: 
Pernštýnské nám. 
Jiráskova ul., prostor před objektem IDEONu 
Jiráskova ul., prostor před objektem plaveckého areálu 
Štolbova ul., prostor před objektem LIFEclub 
Gorkého ul., prostor u Domu kultury Dukla Pardubice 
nám. Dukelských hrdinů“ 

 
 
 

Čl. 2 
           
Toto nařízení nabývá účinnosti 1. března 2006. 
      

 
 
 

 
 
 
 

 
  
       Ing. Jiří Stříteský                                                                             Jiří Razskazov 

  primátor                                                                                  náměstek primátora 
        města Pardubic                                                                                  města Pardubic 
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