PROVOZNÍ ŘÁD TRŽNICE
I.
Základní ustanovení
1. Účelem tohoto provozního řádu je stanovit podmínky na tržnici, za kterých lze na
území města Příbora uskutečňovat nabídku a prodej zboží.
2. Provozovatelem tržnice jsou Technické služby města Příbora, Štramberská 483,
742 58 Příbor. Kontaktní osoba: Petr Hajda; tel. 731 593 110; e-mail:
mobiliar@tspribor.cz
II.
Podmínky prodeje
1. Prodejci zboží na tržnici musí dodržovat ustanovení tohoto provozního řádu, tržního
řádu i všech platných obecně závazných právních předpisů, které se k této činnosti
vztahují.
2. Prodej na tržnici je povolen jen na prodejních místech, určených provozovatelem
tržnice. Prodejce je oprávněn zabírat pouze plochu vymezenou příslušným
prodejním místem.
3. O rozmístění jednotlivých prodejních míst rozhoduje provozovatel tržiště.
4. Na tržnici lze prodávat zboží v každý pracovní den od 7:00 do17:00. Prodej v sobotu
je stanoven od 7:00 do 15:00. Při konání poutě, kulturních a sportovních akcích
pořádaných či spolupořádaných městem Příbor nebo jeho příspěvkovými
organizacemi je provozní doba stanovena jako v pracovní den; trvá-li tato sportovní
a kulturní akce déle než do 17:00 hod, je konec provozní doby stanoven do ukončení
této akce.
5. Zájemcům o tržní místo vzniká nárok na prodej zboží až po zaplacení příslušných
poplatků.
III.
Práva a povinnosti provozovatele tržnice
1. Provozovatel má právo rozhodovat o způsobu a organizaci prodeje na tržnici a
vydávat závazné pokyny pro osoby prodávající na tržnici.
2. Provozovatel má povinnost rozhodnout o obsazení tržního místa na tržnici
prodávající osobou a při porušení provozního nebo tržního řádu osobou prodávající
z trhu vyloučit. V případě vyloučení osoby prodávající na tržnici provozovatelem pro
porušení provozního nebo tržního řádu se již zaplacené poplatky nevracejí.
3. Provozovatel odpovídá za čistotu na tržnici během provozu a po skončení provozu
tržnice musí být plocha tržnice ve stavu, jako před jeho provozem.

IV.
Práva a povinnosti osob prodávajících na tržnici
1. Osoba prodávající na tržnici má právo po zaplacení příslušného poplatku po
provozní dobu tržnice používat k uložení zboží a k prodeji vymezený prostor, který
mu určí provozovatel tržnice.
2. Osoba prodávající na tržnici je povinna dodržovat ustanovení provozního a tržního
řádu.
3. Osoba prodávající na tržnici je povinna dodržovat všechna zákonná ustanovení
vztahující se k jeho živnosti a k prodeji jím prodávaného zboží.
4. Osoba prodávající na tržnici je povinna udržovat pořádek a čistotu i v okolí
prodejního místa. V případě prodeje, ze kterého vzniká drobný odpad (např.
kelímky, tácky apod.) je osoba povinna mít vlastní odpadkové nádoby viditelně
umístěné na prodejním místě.
5. Prodávající nesmí odkládat své osobní věci a zboží mimo vymezený prostor
prodejního zařízení.
6. Prodávající je povinen informovat spotřebitele o ceně prodávaných výrobků
zřetelným označením výrobku cenou nebo informaci o ceně výrobku jinak vhodně
zpřístupnit, tj. vyvěsit ceník.
7. Stánek prodávajících subjektů musí být viditelně označen následovně:
 fyzická osoba podnikající podle živnostenského zákona uvede jméno,
příjmení, identifikační číslo, místo podnikání a jméno a příjmení osoby
odpovědné za činnost provozovny,
 fyzická osoba, která nepodniká, nebo podniká na základě jiného, než
živnostenského zákona uvede jméno a příjmení, název provozovny nebo
uvede jiné rozlišující označení,
 právnická osoba uvede název obchodní firmy, identifikační číslo, sídlo a
jméno osoby odpovědné za činnost provozovny.
V.
Závěrečná ustanovení
1. Poplatky za užívání tržnice jsou stanoveny v Obecně závazných vyhláškách města
Příbora o místních poplatcích za užívání veřejného prostranství.
2. Práva a povinnosti prodejců a provozovatelů ustanoveny zvláštními právními
předpisy nejsou tímto provozním řádem dotčena.
3. Tento provozní řád byl projednán Radou města Příbora dne08.09.2015, usnesení č.
18/51/1 a nabývá účinnosti dnem 01.01.2016.

