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STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE  
RADA MĚSTA  
 
 

NAŘÍZENÍ Č. 8/2011 

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

VE ZNĚNÍ NAŘÍZENÍ Č. 1/2006 A Č. 10/2008 

 

 

 

 

Rada města Pardubic vydala dne 13. 12. 2011, na základě zmocnění v § 18 zákona č. 455/1991 
Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 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 a č. 10/2008 se mění takto: 
 
1.   Článek 1 přílohy č. 1 zní: 
 
„Tržiště – Dukla, nám. Dukelských hrdinů, p.p.č. 2156/7, k.ú. Pardubice 
vybavení:  8 zastřešených prodejních pultů + stání pro prodej z osobního dodávkového 

automobilu 
kontejner na odpad 

kapacita:  20 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.   Článek 2 přílohy č. 1 zní: 

 
„Tržiště - ul. Na Drážce, v obchodním centru Galanta mezi objekty čp. 1584 a čp. 1585, 
p.p.č. 851/9, k.ú. Studánka  
vybavení:  1 zastřešený 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.   Článek 3 přílohy č. 1 zní: 
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„Tržiště - Dubina, ul. Jana Zajíce, u budovy čp. 982, p.p.č. 409/31, k.ú. Studánka  
vybavení:  7 zastřešených prodejních stánků 
  kontejner na odpad 
kapacita:  13 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“  
 
4.    V příloze č. 3 odst. 1 se text:„tř. Míru. – prostor před mléčnou jídelnou – 1 místo“ nahrazuje 
textem: „tř. Míru – prostor před č. p. 79 a č. p. 2674 – 6 míst“ 
 
5.   V příloze č. 3 odst. 2 písm. a) se v řádku tř. Míru před č. p. 79 a č. p. 2647 text „20 míst“  
nahrazuje textem „14 míst“ ;  v řádku ul. Palackého u nadchodu se text „5 míst“ nahrazuje 
textem „15 míst“. 
 
6.   V příloze č. 3 odst. 2 písm. b) se text „ tř. Míru – křižovatka s ul. Na Hrádku – 1 místo“ 
nahrazuje textem „tř. Míru – prostor u stanoviště TAXI“. 
 

 
 

Čl. 2 
 
 
Toto nařízení nabývá účinnosti dne 1. 1. 2012. 
 

 

 

  
 
 
 
 
  
MUDr. Štěpánka Fraňková      Mgr. Jindřich Tauber 
          primátorka                                                                                  náměstek primátorky 
        města Pardubic                                                                                města Pardubic 
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