TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ
Na Brně 362, 500 08 Hradec Králové 8

PROVOZNÍ ŘÁD MĚSTSKÉ TRŽNICE NA NÁM. 28. ŘÍJNA
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TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ (dále jako „provozovatel”) v souladu s nařízením č. 7/2013
města Hradec Králové o tržním řádu, ve znění pozdějších předpisů, vydávají tento provozní řád
pro městskou tržnici na náměstí 28. října (pozemky parcelní číslo 794 a 2186, k. ú. Pražské
Předměstí).
Článek I.
Povolený sortiment prodávaného zboží
Ovoce, zelenina, med, vejce, sadba, květiny, okrasné dřeviny, chvojí, jmelí, koření (jen v
originálním balení), drobné výrobky z proutí a dřeva.
Článek II.
Provozní (prodejní) doba
LÉTO Po-Pá
So
ZIMA Po-Pá
So

6.00
6.00
7.00
7.00

–
–
–
–

18.00 hod.
13.00 hod.
17.00 hod.
13.00 hod.

Provozovatel může na přiměřenou dobu rozhodnout o omezení prodejní doby nebo o uzavření
tržnice dle článku 6, odst. 2, nařízení č. 7/2013 o tržním řádu. O této skutečnosti informuje
přiměřeným způsobem veřejnost a Živnostenský úřad Magistrátu města Hradec Králové.
Článek III.
Kapacita
36 prodejních míst.
Článek IV.
Vybavení
WC, pitná voda.
Článek V.
Provozovatel, správce
Provozovatelem tržnice jsou TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ, Na Brně 362, 500 08 Hradec
Králové, ústředna: +420 495 402 654, e-mail: info@tshk.cz, www.tshk.cz
Odpovědnou osobou je správce tržnice p. Vladimír Capoušek a pí Zdeňka Milerová, tel.:
+420 731 131 024.
Článek VI.
Povolení k prodeji
Povolení k prodeji a přidělování prodejních míst vydává na místě odpovědná osoba v případě
volného prodejního místa a splnění Podmínek prodeje (článek VIII.) a dalších ustanovení tohoto
provozního řádu (viz zejména Zákazy v čl. XII.).
Článek VII.
Zásobování
Prodejce je povinen v plném rozsahu dodržovat obecné platné právní předpisy, obecně závazné
vyhlášky a nařízení města Hradec Králové, místní úpravu silničního provozu a dobu, která začíná

a končí prodejní dobou uvedenou v článku II. Při nakládání a vykládání zboží nesmí být ponechán
motor vozidla v chodu.
Článek VIII.
Podmínky prodeje
1) Každý prodejce je povinen se řádně seznámit s obsahem nařízení č. 7/2013 a 02/2014 města
Hradec Králové o tržním řádu a s obsahem tohoto provozního řádu.
2) Podle pokynů odpovědné osoby má každý nově příchozí zájemce o prodej povoleného
sortimentu (na přiděleném prodejním místě) v čase do 1 hodiny po příchodu povinnost
urovnat zboží tak, jak bude prodejní místo upravené po celý čas prodeje. Odpovědná osoba
zabranou plochu přeměří, vybere poplatek a vystaví doklad o zaplacení s uvedením data a
výměry zabrané plochy.
3) Výběr poplatku za prodejní místo bude probíhat dle možností správce, průběžně po celou
dobu prodeje.
4) Prodejce je povinen zejména:
a) dodržovat obecně platné předpisy týkající se přepravy, skladování a prodeje nabízeného
zboží,
b) dodržovat všechna ustanovení daná obecně závaznými předpisy ČR, obecně závaznými
vyhláškami a nařízeními statutárního města Hradec Králové, zejména tržním řádem a
tímto provozním řádem tak, aby daný prodej plně vyhovoval hygienickým a zdravotním
požadavkům stanovených danými předpisy,
c) zajistit, aby po celou dobu prodeje byla přítomna osoba splňující znalost českého nebo
slovenského jazyka,
d) po celou dobu prodeje mít u sebe příslušné doklady opravňující k prodeji prodávaného
sortimentu, doklad o zaplacení místního poplatku (od zaplacení a vydání dokladu až po
ukončení prodeje),
e) dodržovat čistotu, pořádek, bezpečnost.
5) Prodejce je dále povinen:
a) viditelně označit prodejní místo:
- podnikatelé - fyzické osoby: jménem a příjmením nebo svou obchodní firmou (tj.
jménem, pod kterým jsou případně zapsány v obchodním rejstříku), identifikačním
číslem, sídlem,
- podnikatelé – právnické osoby: obchodní firmou nebo jménem (nejsou-li zapsáni
v obchodním rejstříku), identifikačním číslem, sídlem,
- občané nabízející zemědělské produkty z vlastní drobné produkce - jménem,
příjmením a místem trvalého bydliště,
b) nepřekročit rozmezí vymezeného prodejního místa,
c) viditelně a jednoznačně označit zboží cenami v souladu s příslušnými platnými právními
předpisy, výška minimálního rozměru čísel musí být 5 cm,
d) udržovat přidělené prodejní místo včetně okolních ploch v čistotě a po skončení prodeje
je zanechat čisté a uklizené. Není přípustné cokoli odkládat do přilehlých ploch (např.
prázdné bedny, odpadky apod.). Po skončení prodeje je každý prodejce povinen uklidit
prodejní místo a odpad zlikvidovat vlastními prostředky v souladu s platnými předpisy,
e) dodržovat platné hygienické a veterinární předpisy,
f) na žádost spotřebitele vystavit prodejní doklad.
6) Prodejce plně odpovídá za zdravotní nezávadnost jím prodávaného zboží.
Článek IX.
Poplatky a náhrada škody
1) Výše poplatku je stanovena obecně závaznou vyhláškou č. 9/2013 o místním poplatku za
užívání veřejného prostranství, čl. III. odst. 1) písm. c), ve výši 100,- Kč/m2/den, a to za
každý započatý m2 a každý započatý den.

2) Prodejní pulty jsou prodejci zapůjčovány za dodržení stanovených podmínek zdarma.
V případě poškození prodejního pultu sepíše odpovědná osoba (správce) s příslušným
odpovědným prodejcem protokol o škodě. Náhrada škody bude prodejcem uhrazena dle
platných právních předpisů.
Článek X.
Řízení a kontrola tržního prodeje
1) Dodržování tohoto provozního řádu zabezpečují TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ a
Magistrát města Hradec Králové, prostřednictvím pověřených pracovníků.
2) Prodej na tržním místě kontrolují příslušné kontrolní orgány a městská policie.
3) Orgány veterinární a hygienické služby mohou omezit, příp. zakázat prodej některých
zemědělských a jiných výrobků s ohledem na podmínky prodeje, jakost zboží a nákazovou
situaci.
4) Prodávající je povinen uposlechnout pokynů správce, stejně jako pokynů všech kontrolních
orgánů.
Článek XI.
Sankce
Při porušení povinností stanovených předmětným tržním nebo tímto provozním řádem může být
postupováno podle čl. 7, odst. 9 nařízení č. 7/2013 města Hradec Králové o tržním řádu,
případně může být prodávající správcem z prostoru tržnice ihned vykázán bez nároku na vrácení
zaplaceného poplatku.
Článek XII.
Zákazy
Na tržnici se zakazuje:
1) Prodávat jiné zboží, než je povoleno v tržním a provozním řádu.
2) Přivážet a prodávat zboží poškozené mrazem, zapařené, nahnilé a výkroje nebo jinak
zdravotně závadné.
3) Umývat zboží určené pro prodej v prostorách tržnice.
4) Přidávat krycí plachty, stavět deštníky a slunečníky bez předchozího souhlasu správce.
5) Rozšiřovat prodejní místo do průchozí uličky mimo vyznačené hranice a nad zaplacené
prodejní místo.
6) Zajíždět dopravními prostředky na tržnici.
7) Parkovat s přívěsy a vleky na tržnici.
8) Volně nechávat pobíhat psy.
9) Kouřit v prostoru tržnice. Pro tento účel se za prostor tržnice považuje prostor ohraničený
kolmým průmětem střechy tržnice na terén.
Článek XIII.
Závěrečná ustanovení
Tento provozní řád nabývá platnosti a účinnosti dne 1. 6. 2019.
Dnem platnosti a účinnosti tohoto provozního řádu se ruší platnost a účinnost provozního řádu
městské tržnice „U OD Tesco”, účinného od 1. 9. 2014, zrevidovaného dne 30.8.2017.

