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Městský obvod Pardubice II  |  Rada městského obvodu Pardubice II 
               
Chemiků 128, 530 09  Pardubice

 
 
 

 
 

Provozní řád tržiště a tržních míst 
Městského obvodu Pardubice II 

 
 

1. V souladu s ustanovením čl. 8 odst. 3 nařízení města o tržním řádu vydává Statutární město 
Pardubice – Městský obvod Pardubice II tento provozní řád, který upravuje provozování tržiště 
a tržních míst v městském obvodě. 

 
2. Provozovatelem a správcem tržiště a tržních míst je Statutární město Pardubice – Městský 

obvod Pardubice II, Chemiků 128, 530 09 Pardubice. Správu vykonává prostřednictvím 
pověřených zaměstnanců. 

 
3. Na území městského obvodu jsou vyhrazena 

 Tržiště – ul. Prodloužená, Polabiny II, 24 prodejních míst 
 Tržní místa 

- ul. Mladých, Polabiny I, chodník u severní strany budovy potravin – 4 místa 
- ul. Prodloužená, Polabiny II, chodník na severní straně – 15 míst, provoz v termínu od 

1.10. běžného roku do 30.4. roku následujícího 
- ul. Mozartova, Polabiny IV, před obchodním centrem – 2 místa 

 
4. Prodej na tržišti je vymezen na dobu: 

 v letním období (1.4. – 30.9.) 
Po – Pá  od 7.00 h do 21.00 h  
So  od 7.00 h do 12.00 h 
 

 v zimním období (1.10. – 31.3.) 
Po – Pá  od 8.00 h do 18.00 h 
So   od 8.00 h do 12.00 h 
 

Prodej na tržních místech je možný každý den v týdnu, nejdéle však na dobu  
6.00 – 21.00 h. 
 
Prodej a poskytování služeb na předsunutých prodejních místech je možný pouze v souladu 
s provozní dobou dané provozovny. 

 
5. Podmínky prodeje 

 prodejcem může být  
- osoba zapsaná v obchodním rejstříku 
- osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění 
- osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních 

předpisů 
- fyzická osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsaná do evidence podle 

zvláštního předpisu 
- občan nabízející zemědělské produkty z vlastní drobné zemědělské výroby na základě 

dokladu o vlastnictví nebo pronájmu zemědělské půdy 
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 o přidělení místa k prodeji rozhoduje správce tržiště a tržních míst, a to tak, aby byly 
zajištěny přiměřené podmínky pro zachování kultury a bezpečnosti stánkového prodeje a 
bezpečný pohyb osob na tržišti i tržních místech 

 prodejce musí uhradit místní poplatek za užívání veřejného prostranství, který vybírá 
správce tržiště a tržních míst v průběhu prodeje 

 
6. Správce tržiště a tržních míst 

 je oprávněn organizovat prodej na tržišti a tržních místech, 
 kontroluje oprávnění k prodeji, 
 vybírá místní poplatek dle vyhlášky města o místním poplatku za užívání veřejného 

prostranství a vydává doklad o zaplacení poplatku 
 na žádost provádí rezervaci jednotlivých míst formou předplacení, prodejci tak zajišťuje 

požadované volné místo do 8.00 hodin (v letním období), příp. do 9.00 hodin (v zimním 
období), v den rezervace, 

 dohlíží na pořádek a čistotu, 
 je oprávněn přivolat městskou policii pro udržení pořádku při zjištění přestupku, 
 vyvěšuje provozní řád tržiště a tržních míst na viditelném a přístupném místě 
 zajišťuje dostatečnou průchodnost mezi řadami prodejních zařízení tak, aby šíře průchodu 

byla minimálně 2,5 m. 
  

7. Prodejce 
 prodejní místo musí viditelně označit obchodní firmou nebo jménem a příjmením fyzické 

osoby, IČ, místem podnikání nebo sídlem a jménem a příjmením odpovědné osoby 
 musí po dobu prodeje zajistit přítomnost osoby splňující podmínku znalosti českého nebo 

slovenského jazyka 
 musí mít u sebe příslušné rozhodnutí o povolení prodeje nebo doklad o zaplacení 

prodejního místa a příslušné oprávnění k prodeji 
 zabezpečí, aby zabíral pouze plochu vymezenou prodejním místem, umístění prodejního 

zařízení nesmí bránit průchodu chodců ani blokovat jiné prodejní místo 
 prodejní zařízení umístí tak, aby šíře průchodu okolo něj byla minimálně 2,5 m 
 musí udržovat prodejní zařízení a jeho bezprostřední okolí v čistotě průběžným úklidem a 

odstraňováním odpadu a obalů na určené místo 
 nesmí odkládat zboží do přilehlých ploch zeleně, ani přes tyto plochy navážet nebo jinak 

dopravovat zboží 
 prodejní sortiment ukládat pouze na prodejních zařízeních a to tak, aby nebránil provozu 
 při zásobování motorovými vozidly musí respektovat obecné právní předpisy  

o provozu na pozemních komunikacích 
 nesmí parkovat motorovými vozidly, případně jinými vozidly včetně přívěsů, na místě 

prodeje, ale pouze v prostoru k tomu určeném dopravním značením 
 musí dodržovat obecně platné předpisy týkající se přepravy, skladování a prodeje 

nabízeného zboží 
 zodpovídá za dodržování hygienických a veterinárních předpisů a nezávadnost zboží 
 je povinen organizovat prodej tak, aby se jednotlivé druhy potravinářského zboží navzájem 

nevhodně neovlivňovaly, musí být chráněny před přímými slunečními paprsky a jinými 
povětrnostními vlivy 

 je povinen ovoce, zeleninu, brambory a lesní plody před nabízením k prodeji očistit od 
hrubých nečistot 

 po skončení prodeje je povinen odstranit prodejní zařízení (s výjimkou míst, kde je 
povoleno jejich trvalé umístění). 
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8. Předsunutá prodejní místa 
 lze provozovat pouze na základě povolení městského obvodu 
 jsou zřizována v těsné blízkosti přímo před vlastní provozovnou a musí mít stejného 

provozovatele 
 prodej nebo poskytování služeb může být prováděno pouze na prodejních pultech, stolcích 

nebo obdobných zařízeních 
 

9. Na tržištích, tržních místech a předsunutých prodejních místech je zakázáno prodávat: 
 tabákové výrobky 
 erotické zboží a pornografické tiskoviny 
 pyrotechnické předměty pro zábavné účely třídy nebezpečnosti II. a III. (vyhláška č. 

174/1992 Sb., o pyrotechnických výrobních a zacházení s nimi) 
 chemické látky a chemické přípravky klasifikované jako hořlavé, zdraví škodlivé, žíravé, 

dráždivé, senzibilující, výbušné, oxidující, extrémně hořlavé, vysoce hořlavé, karcinogenní, 
mutagenní, toxické pro reprodukci a nebezpečné pro životní prostředí 

 rychle se kazící zboží potravinářského charakteru 
 živá zvířata 
 živočišné výrobky bez povolení orgánů hygienické nebo veterinární služby 
 

10. V ojedinělých případech lze tržní místo provozovat i na dalších vhodných místech na území 
obvodu, a to na základě povolení vydaného Úřadem městského obvodu Pardubice II 
s přihlédnutím k okolnímu prostředí, bezpečnosti provozu na komunikacích, životnímu prostředí 
i celkovému vzhledu. 

 
11. Tento provozní řád nabývá účinnosti dnem 19. 1. 2017, tímto dnem se zároveň ruší Provozní řád 

tržiště a tržních míst Městského obvodu Pardubice II schválený radou městského obvodu dne 7. 
3. 2012 usnesením č. 230. 

 
12. Tento provozní řád byl schválen na jednání rady městského obvodu dne 18. 1. 2017 usnesením 

č. 449. 
 
 
 
 
Mgr. Bc. Radek Hejný  
starosta 
 


