
                                                          P R O V O Z N Í   Ř Á D 

 

 

Rada města Písku schválila dne 10.3. 2011 na základě ustanovení § 18 odst.1 zákona č.455/1991 

Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů a v souladu   s § 11 a § 102 odst.2 

písm.d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích Nařízení města Písku, kterým se vydává tržní řád. Na 

základě tohoto nařízení vydávají Městské služby Písek s.r.o. jako správce tržnice provozní řád 

tohoto zařízení. 

 

Čl. 1 
 

Na tržišti Bakaláře v Písku /dále jen tržiště/ mohou prodávat: fyzické a právnické osoby, jestliže 

mají pro tuto činnost platné oprávnění, pokud toto oprávnění zákon pro jejich činnost požaduje. 

 

 

Čl. 2 

 

Podmínky prodeje: 

 

1/ Účastníci prodeje podle čl. 1 mohou prodávat pouze ty druhy zboží a výrobků, které 

    odpovídají platným předpisům, vztahujícím se k provozované činnosti a splňují  

    požadované normy a nařízení města. 

 

2/ Prodej vlastních květin, sezónního ovoce, zeleniny a zahrádkářské sadby lze v sezóně 

    uskutečňovat na základě potvrzení o vlastnictví vhodného pozemku, např. zahrádky. 

 

3/ Při prodeji musí být dodržovány všechny platné hygienické, veterinární a ostatní  zvláštní 

    předpisy, týkající se tohoto prodeje. 

 

4/ Na tržišti může prodej uskutečňovat prodejce pouze na základě povolení provozovatele 

    tržiště. 

 

5/ Orgány veterinární správy a hygienické služby mohou omezit, příp. zakázat prodej   některých 

     zemědělských a jiných výrobků s ohledem na podmínky prodeje, původ a  jakost zboží a          

     nákazovou situaci. 

 

6/ Na tržnici je zákaz  vjezdu parkování automobilů u stánků, prodej z automobilů a přívěsů.  

 

7/  Prodejce je povinen obsadit pronajaté místo před zahájení prodejní doby. /viz. čl. 3/ 

 

 

Čl. 3 

 

Umístění: Bakaláře – část pozemku parc. Č. 2090/12 k.ú. Písek 

 

Kapacita:          30 prodejních míst 

 

Sortiment:  řemeslné výrobky, květiny, sezónní ovoce a zelenina, zahradnická sadba, 

                   tradiční sezónní výrobky (např. adventní věnce, velikonoční pomlázky apod.) 

 

 

 



Prodejní doba: celoročně:               pátek                    07:00 - 18.00 hodin 

 

          od března do prosince: 

pondělí              07:00 - 18:00 hodin 

čtvrtek               07:00 - 18:00 hodin 

pátek                  07:00 - 18:00 hodin 

sobota                07:00 - 12:00 hodin 

 

Farmářské trhy – tržiště Bakaláře 

 

Sortiment: mlékárenské produkty,pekařské výrobky, masné výrobky, vejce, včelí produkty, 

                  ovoce a zelenina, šťávy, mošty, houby, lesní plody, květiny, byliny, koření, sadba 

                  všeho druhu, rukodělné výrobky /např.z proutí, ze dřeva, keramika/, drobná živá 

                   zvířata. 

 

Termín: celoročně    středa               07:00 - 18:00 hodin 

 

Čl. 4 
 

Na tržnici je zakázáno prodávat jakékoliv jiné zboží, které není v čl.3 povoleno. 

 

Čl. 5 

 

Prodávající je povinen správci tržnice: 

 

1/ Při kontrole se prokázat průkazem totožnosti, oprávněním k prodeji, dokladem o 

    nabytí zboží, potvrzením o zaplacení místního poplatku, potvrzením celnice. 

 

Dále podle druhu zboží: 

 

Zdravotním průkazem, dokladem o atestaci zboží, dokladem o schválení a registraci či dokladem o 

registraci vydaných orgány veterinární správy (netýká se produktů prvovýroby – med, vejce, maso 

drůbeže a králíků) a hygienické služby, příp. dalšími doklady podle požadavku kontrolního orgánu 

v souladu s obecně závaznými, platnými předpisy. 

 

 

2/ Prodejní zařízení na viditelném místě označit obchodní firmou nebo názvem nebo jménem 

    a příjmením podnikatele a jeho identifikačním číslem, bylo-li přiděleno, dále údajem o sídle 

    nebo místě podnikání. 

 

3/ Pronajaté místo musí po dobu prodeje udržovat v čistotě a po skončení prodeje odstranit 

    prodejní zařízení /stánek/ a pronajatý prostor uklidit. 

 

4/ Při prodeji zboží, kde vzniká odpad, musí prodávající zajistit jeho likvidaci a odvoz. 

 

5/ Při prodeji potravin živočišného původu dodržet tyto základní podmínky: 

a) Ochranu před povětrnostními a klimatickými vlivy. 

b) Dodržet teplotní podmínky – vejce 5 -18 st.C,  maso do 7 st. C, masné a mléčné výrobky dle               

    údajů výrobce. 

c) Nebalené potraviny chránit před případnou další kontaminací. 

 

 



Čl. 6 

 

Ceny zboží: 

Zboží musí být viditelně označeno cenovkami, při prodeji je nutné používat platných měřidel a vah, 

které jsou řádně ocejchovány. 

 

 

Čl. 7 

Přestupky při prodeji: 

 

1. Při nedodržení podmínek tohoto řádu a obecně závazných předpisů bude prodávající 

správcem z prostoru tržiště vykázán. 

 

2. Prodávající je povinen uposlechnout pokynů správce, stejně jako pokynů všech 

kontrolních orgánů, včetně zákazu prodeje /KHS, ŽÚ, KVS pro Jihočeský kraj, příp. dalších 

dle potřeby/. 

 

                                                                 Čl. 8 

 

Odkazy na související právní předpisy: 

 

1/  zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu /stavební zákon/, ve znění 

     pozdějších předpisů. 

 

2/  zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění 

     některých souvisejících zákonů  ve znění pozdějších předpisů 

 

3/  zákon č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících 

     zákonů, 

 

4/  Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 852/2004 o hygieně potravin, Zákon 166/1999 Sb. v 

     v platném   znění  (zákon o veterinární péči),  vyhláška   289/2007 Sb.  v platném   znění  (o                              

     veterinárních a hygienických  požadavcích na  živočišné  produkty,  které  nejsou   upraveny 

     přímo použitelnými předpisy ES, 

4/  § 17 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání /živnostenský zákon/, ve znění 

     pozdějších předpisů 

 

5/ zákon č.634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů 

 

6/ zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, v platném znění 

 

7/ zákon č.128/2000 Sb. o obcích /obecní zřízení/, ve znění pozdějších předpisů, 

    zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů 

 

8/ zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů 

 

9/ zákon č. 526/1990 Sb. o cenách, ve znění pozdějších předpisů 

 

V Písku dne 10.3.2011 

                                                                                        Josef Hrádek, jednatel 

                                                         Městské služby Písek s.r.o. 

 


