
Město Jičín 

  
Nařízení města Jičína č. 4/2020,  

kterým se mění a doplňuje Nařízení města Jičína č. 1/2013 ve znění nařízení č. 
2/2013, č. 5/2013,  č. 1/2014, č. 2/2015, 1/2016, 2/2017, 3/2017 a 1/2018 

kterým se vydává tržní řád 

   
Rada města se na svém 45. zasedání dne 22. 4. 2020 usnesením č.  13 usnesla vydat na základě § 18 odst. 1 a 3 
zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a 
v souladu s § 11 odst. 1 a § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, toto nařízení, kterým se mění a doplňuje Nařízení města Jičína č. 1/2013, kterým se 
vydává tržní řád,  ve znění nařízení č. 2/2013, č. 5/2013, č. 1/2014, 2/2015, 1/2016, 2/2017, 3/2017 a 1/2018: 
 

I. 

 Příloha nařízení v části Tržiště se bod 1 a 2 mění a nově zní takto:  

1. Plocha Valdštejnova nám.: parcela č. 1171  

Vybavenost: kapacita max. 150 stánků  

 Prodejní zařízení: dřevěné pulty s podstavci, stánky dřevěné s plachtami, kovové stánky s plachtami,     
pojízdné prodejny 

               Doba prodeje: středa a pátek   7.00 – 17.00 hod.  

                      sobota    6.00 – 13.00 hod. 

               Druh prodeje zboží na trhu:  

 ve středu a v pátek:  ovoce, zelenina, výpěstky drobných pěstitelů, zahradnický a rostlinný sortiment, 
potravinářské produkty, občerstvení – max. 3 stánky, jiný sortiment - max. 3 stánky, obojí za podmínek 
uvedených v Provozním řádu tržiště, popř. za podmínek stanovených ústředními orgány státní správy 

 v sobotu:  

- v období od první soboty v měsíci září do poslední soboty v měsíci březnu: prodej ovoce, zeleniny, 
výpěstků drobných pěstitelů, zahradnického a rostlinného sortimentu 

- od první soboty v měsíci dubnu do poslední soboty v měsíci srpnu platí zákaz prodeje ovoce, 
zeleniny, výpěstků drobných pěstitelů, zahradnického a rostlinného sortimentu 

- ostatní sortiment za podmínek uvedených v Provozním řádu tržiště  

2. plocha Husovy ul. – pěší zóna: parcela č. 1364/1 

Doba prodeje: soboty od 6.00 do 13.00 hod., a to od první soboty v měsíci dubnu do poslední soboty 
v měsíci srpnu 

Druh prodeje zboží: ovoce, zelenina, výrobky drobných pěstitelů, zahradnický a rostlinný sortiment, 
jedna pojízdná prodejna s masovými výrobky 

Vybavenost: kapacita max. 40 stánků  

              Prodejní zařízení: dřevěné pulty s podstavci, stánky dřevěné nebo kovové s plachtami, pojízdné 
prodejny. 

II. 

Příloha nařízení v části Tržiště se doplňuje o další body 3 - 5 tohoto znění: 



3. Plocha nám. Svobody: parcela č. 1392 

Doba prodeje: soboty od 6.00 do 13.00 hod. 

Druhy prodeje zboží na trhu: prodej ovoce, zeleniny, výpěstků drobných pěstitelů, zahradnického a 
rostlinného sortimentu, ostatní sortiment za podmínek uvedených v Provozním řádu tržiště 

Vybavenost: kapacita max. 15 stánků  

Prodejní zařízení: dřevěné pulty s podstavci, stánky dřevěné nebo kovové s plachtami, pojízdné 
prodejny. 

4. Plocha Žižkova náměstí: parcela č. 1367/1 

Doba prodeje: soboty od 6.00 do 13.00 hod. 

Druhy prodeje zboží na trhu: prodej ovoce, zeleniny, výpěstků drobných pěstitelů, zahradnického a 
rostlinného sortimentu, ostatní sortiment za podmínek uvedených v Provozním řádu tržiště 

Vybavenost: kapacita max. 10 stánků  

5. Plocha Čhelčického ul.: parcela č.  1383 

Doba prodeje: soboty od 6.00 do 13.00 hod. 

Druhy prodeje zboží na trhu: 

- od první soboty v měsíci září do poslední soboty v měsíci březnu: prodej ovoce, zeleniny, výpěstků 
drobných pěstitelů, zahradnického a rostlinného sortimentu 

- od první soboty v měsíci dubnu do poslední soboty v měsíci srpnu platí zákaz prodeje ovoce, 
zeleniny, výpěstků drobných pěstitelů, zahradnického a rostlinného sortimentu 

-  ostatní sortiment za podmínek uvedených v Provozním řádu tržiště 

Vybavenost: kapacita max. 5 stánků  

Prodejní zařízení: dřevěné pulty s podstavci, stánky dřevěné nebo kovové s plachtami, pojízdné 
prodejny. 

III. 

              Toto Nařízení nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení, tj. dnem jeho vyvěšení na úřední desce 
městského úřadu.1 
 
  

JUDr. Jan Malý                               Mgr. Petr Hamáček                       
 

                                                            starosta                                         1. místostarosta    
 

                        
 

 
Vyvěšeno na úřední desce dne:                              sejmuto dne:  
 
 
 
elektronicky vyvěšeno dne:     elektronicky sejmuto dne:  

                                                           
1
 S ohledem na vydaná mimořádná opatření v důsledku pandemie koronaviru SARS Cov-2 
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