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Číslo jednací:   
Vyřizuje: Ivana Popilková 
 
V Pardubicích 19. 1. 2023 

 

Oznámení 
 

o změně systému žádostí/povolení zvláštního užívání  
místní komunikace - tržní místa v ul. Pod Břízkami 

 

Na jednotlivých tržních místech v ul. Pod Břízkami na území Městského obvodu Pardubice V, 

v katastrální území Pardubice, p. p. č. 2396/3 dochází od roku 2019 do odvolání, ke změně 

systému povolování zvláštního užívání této místní komunikace pro tržní prodej a to 

velikonoční, dušičkový i vánoční. 

Povolení zvláštního užívání bude za těchto podmínek: 

• Žádosti o povolení budou přijímány nejdříve 2 měsíce před vlastním prodejem, vždy na 

jeden druh prodeje, tj. jednotlivě na velikonoce, vánoce a dušičky, 

• místa na prodej budou obsazována postupně dle data doručení na podatelnu úřadu a 

přiděleného čísla jednacího pracovnicí podatelny, a to ke každé žádosti zvlášť, žadatelé 

si nebudou určovat /vybírat tržní místo, 

• v žádosti o zvláštní užívání bude jako přesné určení místa uvedena ul. Pod Břízkami a 

p. p. č. 2396/3 v katastrálním území Pardubice, nikoli číslo tržního místa, 

• prodej bude probíhat pouze na místní komunikaci, na jejíž užívání bude vydáno 

příslušné povolení, 

• pokud nějaký žadatel nebude respektovat podmínky rozhodnutí a bude k prodeji 

užívat i uliční vegetaci (což není povolené), bude muset tuto plochu uvést do 

původního stavu, a zároveň vzhledem k porušení podmínek rozhodnutí, může mu být 

prodej okamžitě ukončen, 

• ostatní podmínky přidělování tržních míst se nemění. 

Děkujeme za pochopení 
 

          Bc. Monika Klátilová 
               vedoucí odboru 
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S účinností od 1. 1. 2023 bude datová schránka automaticky zřizována: 

• Každé právnické osobě – nejen firmám zapsaným v obchodním 
rejstříku (jako dosud), ale také těm, které jsou zapsány ve spolkovém 
či nadačním rejstříku, rejstříku ústavů, společenství vlastníků 
jednotek nebo obecně prospěšných společností. 

• Každé fyzické podnikající osobě – dosud byly datové schránky OSVČ 
zřizovány pouze na základě jejich žádosti, nyní jim však DS zřídí 
Ministerstvo vnitra automaticky. 

• Každé svéprávné fyzické osobě zapsané v základním registru 
obyvatel, která použije prostředek „vydaný v rámci kvalifikovaného 
systému elektronické identifikace“ (například občanka s čipem). Tito 
lidé si budou moci DS deaktivovat. 

 

 

 


