Statutární město Pardubice
Rada města Pardubic

8/2022
NAŘÍZENÍ,
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,
Č. 2/2014, Č. 5/2014, Č. 4/2015, Č. 3/2016 A Č. 9/2016
Rada města Pardubic vydala dne 15.08.2022 usnesením č. R/8511/2022 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, č. 4/2015, č. 3/2016 a č. 9/2016, se mění takto:
1. V čl. 12 se text „200 000 Kč“ mění na text „100 000 Kč“.
2. V Příloze č. 1 obsahující vymezení tržišť zní odst. 1 nově takto:
„1. Tržiště – Dukla, nám. Dukelských hrdinů, p.p.č. 2155/7, k.ú. Pardubice
vybavení: stání pro prodej z osobního dodávkového automobilu
kontejner na odpad
kapacita: 10 prodejních míst
doba prodeje: dle čl. 6 odst. 1 písm. a) tohoto nařízení kromě neděle
začátek prodeje v letním období od 6.00 hod.
provozovatel: Statutární město Pardubice - Městský obvod Pardubice V, Češkova 22, 530 02
Pardubice, IČO: 00274046“.
3. V Příloze č. 1 obsahující vymezení tržišť zní odst. 5 nově takto:
„5. Tržiště – Višňovka, Devotyho ul., p.p.č. 2506/21, k.ú. Pardubice
vybavení: 2 prodejní stánky
odpadní koše
kapacita: 2 prodejní místa
doba prodeje: dle čl. 6 odst. 1 písm. a) tohoto nařízení
začátek prodeje v letním období od 6.00 hod.
provozovatel: Statutární město Pardubice - Městský obvod Pardubice V, Češkova 22, 530 02
Pardubice, IČO: 00274046“.
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4. V Příloze č. 1 obsahující vymezení tržišť zní odst. 7 nově takto:
„7. Tržiště - Palackého ul. - prostor na chodníku vedle nadchodu před čp. 1932, p.p.č. 3880/1, k.ú.
Pardubice
vybavení: kapacita: 10 prodejních míst
doba prodeje: dle čl. 6 odst. 1 písm. a) tohoto nařízení, kromě neděle
provozovatel: Statutární město Pardubice – Městský obvod Pardubice I, U Divadla 828, 530 02
Pardubice, IČO: 00274046“.
5. V Příloze č. 1 obsahující vymezení tržišť zní odst. 9 nově takto:
„9. Tržiště - tř. Míru, prostor na rohu s ul. Na Hrádku, p. p. č. 4944, k.ú. Pardubice
vybavení: kapacita: 7 prodejních míst
doba prodeje: dle čl. 6 odst. 1 písm. a) tohoto nařízení, kromě neděle
provozovatel: Thanh Huong Tranová, Stroupežnického 1720/3, 15000 Praha 5“.
6. Do Přílohy č. 1 obsahující vymezení tržišť se na konci doplňuje nový odstavec 10, který zní takto:
„10. Tržiště – Dukla, ul. Jilemnického, p.p.č. 2271/1, k.ú. Pardubice
vybavení: 2 zastřešené prodejní stánky
odpadkový koš
kapacita: 2 prodejní místa
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, Češkova 22, 530 02
Pardubice, IČO: 00274046“.
7. Příloha č. 2 zní nově takto:
„Příloha č. 2 Vymezení trhu
1. Trh – Pernštýnské náměstí, p.p.č. 2661/2, k. ú. Pardubice
vybavení: kapacita: 40 stánků
doba prodeje: od 15. listopadu do 31. prosince příslušného roku, od 8,00 hod. do 22,00 hod.
provozovatel: RK Invest s.r.o., Trnitá 420/2A, Dornych, 602 00 Brno, IČO: 262 19 140“.
8. V příloze č. 3 odst. 2 písm. c), který vymezuje tržní místa pro příležitostný prodej – u příležitosti
slavnosti rozsvěcení vánočního stromu - se na konci doplňuje nový text tohoto znění:
„Pernštýnské náměstí, p.p.č. 2661/2, k. ú. Pardubice - 10 míst
náměstí Dukelských hrdinů, p.p.č. 2155/7, k. ú. Pardubice - 15 míst“.
9. V příloze č. 3 odst. 2 písm. e), který vymezuje tržní místa pro příležitostný prodej – pořádání zvláštních
akcí - se na konci doplňuje nový text tohoto znění:
„třída Míru, prostor před č.p. 2800 (u fontány),
Tyršovy sady (u promenády)
Park Na Špici
Sukova třída (před multifunkční arénou)“.
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Čl. 2
Toto nařízení nabývá účinnosti počátkem patnáctého dne následujícího po dni jejího vyhlášení.

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

…………………...........................................
Ing. Petr Kvaš, v.r.
náměstek primátora
statutárního města Pardubic

Zveřejněno ve Sbírce právních předpisů: 22.08.2022
Vyvěšeno na úřední desce: 22.08.2022
Účinnost: 06.09.2022
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