
Úřad městského obvodu Pardubice V 
 

Provozní řád tržiště v Devotyho ulici v Pardubicích 
 

   V souladu s obecně závaznou vyhláškou Statutárního města Pardubice (dále jen „OZV“) č. 
1-2003, o tržním řádu, v platném znění a OZV 14/2004, o místním poplatku za užívání 
veřejného prostranství, v platném znění se vydává tento Provozní řád tržiště umístěného 
v Devotyho ulici v Pardubicích. 
 
Provozovatel: 
Statutární město Pardubice-Městský obvod Pardubice 5 
Úřad městského obvodu Pardubice 5 
Češkova 22, 530 02 Pardubice  
 
Provozní doba: 
 
v letním období, tj. od 1. dubna do 30. září kalendářního roku 
     pondělí  - pátek  od 6:00 hodin – 19:00 hodin 
     sobota     od 6:00 hodin – 12:00 hodin 
 
v zimním období, tj. od 1. října  do 31. března kalendářního roku 
     pondělí – pátek  od 8:00 hodin – 18:00 hodin 
     sobota   od 8:00 hodin – 12:00 hodin 
 
Kapacita: 
 
Dle členění prodejních míst na tržišti. 
 
Sazba poplatku: 
(za každý i započatý m2 a každý i započatý den) 
 
Vlastní výpěstky zahrádkářů,  
samostatně hospodařících rolníků 
a zemědělců      20,- Kč / m2 /den 
 
ostatní prodej  
například oděvy, spotřební zboží, 
apod.       40,- Kč / m2 / den 
 
Poznámka: 
 
Provozovatel může rozhodnout o omezení provozní doby nebo uzavření tržiště a trhu. O této 
skutečnosti je povinen informovat Statutární město Pardubice a veřejnost (článek 6 odst. 2 
OZV č. 1- 2003, o tržním řádku). 
 

 
Článek 7 a 9 OZV č. 3-2003, o tržním řádu 

 
Pravidla pro udržováno čistoty a bezpečnosti na tržnicích, tržištích, trhu, tržních  

místech a předsunutých prodejních místech 



 
Při prodeji zboží a poskytování služeb na tržištích, trhu, tržních místech a předsunutých 
prodejních místech se všichni zúčastnění prodejci řídí platnými obecně závaznými právními 
předpisy souvisejícími s jejich činností, provozním řádem tržiště a dále jsou povinni: 
  

a) zajistit, aby prodejní místo bylo viditelně označeno obchodní firmou nebo jménem a 
příjmením fyzické osoby, IČ, místem podnikání nebo sídlem a jménem a příjmením 
osoby odpovědné za činnost provozovny, 

b) zajistit, aby v provozovně určené pro prodej zboží nebo poskytování služeb 
spotřebitelům byla v prodejní nebo provozní dobře určené pro styk se spotřebiteli 
přítomna osoba splňující podmínku znalosti českého jazyka nebo slovenského jazyka, 

c) u sebe musí mít příslušné rozhodnutí o povolení prodeje nebo doklad o zaplacení 
prodejního místa a příslušné oprávnění k prodeji, 

d) dbát na to, aby nebylo zboží odkládáno do přilehlých ploch zeleně, ani přes tyto 
plochy navážet nebo jinak dopravovat zboží, 

e) po skončení prodeje odstranit prodejní zařízení, s výjimkou míst, kde je povoleno 
jejich trvalé umístění, 

f) při prodeji potravinářských a zemědělských produktů dodržovat všechny platné 
hygienické, veterinární a ostatní předpisy, týkající se tohoto prodeje, 

g) dodržovat obecně platné předpisy týkající se přepravy, skladování a prodeje 
nabízeného zboží,  

h) dodržovat pravidla hygieny a na prodejních místech udržovat prodejní zařízení a jeho 
bezprostřední okolí v čistotě průběžným úklidem a odstraňováním odpadu a obalů na 
určené místo, 

i) prodej organizovat tak, aby se jednotlivé druhy potravinářského zboží navzájem 
nevhodně neovlivňovaly, musí být chráněny před přímými slunečními paprsky a 
jinými povětrnostními vlivy, 

j) ovoce, zelenina, brambory a lesní plody před nabízením k prodeji očistit od hrubých 
nečistot, 

k) prodejní sortiment ukládat pouze na prodejních zařízeních a nikoliv skladovat v okolí 
stánku; sortiment ukládat tak, aby nebránil provozu, 

l) prodejní zařízení umístit tak, aby byl okolo nich dostatečně volný průchod, 
m) neparkovat motorovými vozidly, případně jiným vozidly včetně přívěsů, jimiž je 

dopravováno zboží, na místě prodeje, pouze v prostoru k tomu určeném dopravním 
značením, 

n) při zásobování tržiště motorovými vozidly musí být respektovány obecné právní 
předpisy o provozu na pozemních komunikacích. 

 
 

Omezení sortimentu prodávaného zboží 
 
Na tržišti v Devotyho ulici v Pardubicích je zakázáno prodávat:  
 

a) tabákové výrobky, 
b) erotické zboží a pornografické tiskoviny, 
c) pyrotechnické předměty pro zábavné účely třídy nebezpečnosti II. A III. (vyhl. Č. 

174/1992 Sb., o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi) 
d) 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, 



e) rychle se kazící zboží potravinářského charakteru, 
f) živá zvířata, 
g) živočišné výrobky bez povolení orgánů hygienické nebo veterinární služby, 
h) ovoce a zeleninu mimo vlastní zemědělské přebytky. 
 

 
Úplné znění OZV 3-2003, resp. OZV 10/2008 je k dispozici na ÚMO Pardubice V 
 
Provozní řád tržiště v Devotyho ulici v Pardubicích byl projednán a schválen v Radě 
městského obvodu Pardubice V dne 1.12.2009 usnesení č. 314/2009 R. 
 
Tento řád platí od 2.12. 2009 
 
 
 
        ………………………….. 
             Lic. Jaroslav Kňava 
                                                                                                starosta MO Pardubice V 
 


