
Provozní řád tržiště Valdštejnovo nám. v Jičíně  

   článek 1.  

Úvodní ustanovení  

Tento provozní řád se vydává za účelem stanovení podmínek, za kterých  

lze provozovat prodej zboží a poskytovat  služby na Valdštejnově nám. v Jičíně.  

článek 2.  

Vymezení prostranství k prodeji, provozovatel, správce  

Prodej se uskutečňuje na ploše Valdštejnova nám. pravidelně:  
I  

a) v pátek - v prostorách dle sit. plánku - viz příloha 1  

b) v sobotu - na ploše celého náměstí - dopravně uzavřeného, místní  

komunikace po obvodu zůstává průjezdná (příp. svatby apod.)  

c) o svátcích (velikonoce, vánoce, dušičky) a jiných spol. akcích vždy dle  

sit. plánku - viz příloha 1  

Provozovatelem tržiště jsou Technické služby města Jičína, Na Tobolce 110 - IČO:  
64814467, DIČ: 238-64814467. Provozovatel pro organizaci prodeje a poskytování  

služeb určuje funkci správce tržiště.  

článek 3.  

Doba prodeje zboží a poskytování služeb  

Pátek od 7:00 do 17:00 hod. V sobotu od 6:00 do 14:00 hod. Při příležitosti svátků a  

jiných společenských událostech od 7:00 do 18:00 hod.  

Tržiště se v době konání akcí v rámci "Jičín město pohádky" provozuje jen za  
účelem těchto akcí.  

článek 4.  

Kapacita a vybavenost tržiště  

Kapacita Valdštejnova nám. pro prodej je cca 150 prodejních stánků.  

Tržiště je vybaveno dřevěnými podstavci s pulty a dřevěnými stánky s plachtami  

pro potřebu prodávajících v omezeném množství. V případě nedostatku používají  

prodávající vlastní stánky (kovová konstrukce, plachty) a pojízdné prodejny.  

WC pro potřeby tržiště provozovatel nezajišťuje.  

K zajištění pořádku je tržiště vybaveno sběrnými nádobami na odpad v dostatečném  
počtu (odpadkové koše v prostoru náměstí 20 ks a 3 ks nádob 110 I na odpad po  

obvodu náměstí).  

Připojení el. energie je možné z místně instalovaných rozvaděčů (sloupků).  

Dodávky vody lze poskytnout přímo z vodovodního řádu přípojkou z měřícího  

zařízení TS Jičín u kašny.  

Pro zajištění chodu tržiště je zřízen sklad tržiště v přízemí domu čp. 99 na  

Valdštejnově nám. Sklad je vybaven vodním hasícím přístrojem pro potřebu tržiště  

a stánkovým vybavením s úklidovými prostředky.  

Tržní a provozní řád tržiště je s označením provozovatele a správce vyvěšen na  

rohu Valdštejnova nám. a Palackého ul. v době konání trhů na přenosné vývěsce.  

článekl5.  



Podmínky prodeje  

Na tržišti lze prodávat vše s výjimkou zboží, které je z prodeje vyloučeno  

zvláštními právními předpisy (např. zbraně, střelivo apod.), nebo obecně závaznou  

vyhláškou (pyrotechnické předměty, alkohol aj.).  

Při pátečních trzích je povoleno prodávat: ovoce, zeleninu, výpěstky drobných  

pěstitelů, zahradnický a rostlinný sortiment, občerstvení( max. 3 stánky).  

Potraviny lze prodávat při splnění podmínek vyhl. č. 110/97 Sb.( o potravinách a  

tabákových výrobcích) a nařízení EP a Rady (ES) Č. 852/2004 z 29.4.2004(0  

hygieně potravin). Potraviny živočišného původu lze prodávat dále při splnění  

podmínek stanovených vyhláškou Č. 375/2003 Sb. Stejné podmínky platí i pro  

mobilní prodejny a občerstvení,  

Ovoce, zelenina, lesní plody a podobné zboží musí být prodáváno řádně očištěné,  

zbavené zavadlých částí. Toto zboží nesmí být uloženo přímo na zemi.  

Vejce lze prodávat po předložení atestu o nezávadnosti chovu, vejce musí být  

prosvícena a zřetelně označena jako zdravotně nezávadná přidělenou značkou.  

Prodej živých zvířat uskutečňovat jen na vhodném, vyhrazeném místě v souladu se  

zákonem ČNR Č. 246/1992 Sb. a vyhl. 382/2004 Sb. (o ochraně zvířat při  

usmrcování). Prodej nesmí obtěžovat okolní prodávající.  

Houby lze prodávat očištěné a jen po předložení "osvědčení o znalosti hub"  

příslušné zkušební komise dle vyhl. 475/2002 Sb.(o zkoušce znalosti hub). Prodej  

hub se týká jen těch druhů, které jsou v osvědčení uvedeny.  

Léčivé byliny a koření lze prodávat jen originálně balené.  

Na tržišti lze prodávat jen zdravá zvířata a zdravotně nezávadné živočišné produkty,  

které byly veterinárně vyšetřeny. Zvěřina musí být patřičně označena způsobem  

umožňujícím identifikaci každého kusu a doprovázena veterinárním osvědčením.  
K prodeji malých jatečních zvířat, jiných zvířat a vajec je potřeba osvědčení okresní  

veterinární správy a splnění veterinárních podmínek.  

K prodeji živých ryb je třeba předložit doklad, kde byly posledně sádkovány.  

Osoba, která organizuje sezónní prodej ryb, musí před jeho zahájením požádat  

okresní veterinární správu o určení veterinárních podmínek pro tento způsob  

prodeje.  

Všechno zboží musí být prodáváno z prodejních zařízení ze zdravotně nezávadného  

a dobře čistitelného materiálu. Nelze prodávat zboží přímo ze země, z kapot aut z  

volných šňůr ručních vozíků apod.  



Zboží musí být chráněno před povětrnostními vlivy (mráz, slunce, vítr, kouř, vlhko  
apod.).  

Na tržišti je zakázáno prodávat:  

skot, prasata, telata, koně, ovce, kozy, vnitřnosti, zabitá zvířata, alkohol, syrové -  

mlékárensky neošetřené mléko a výrobky z tohoto mléka, neprosvícená a  

neoznačená vejce, pyrotechnické předměty.  

článek 6.  

Povinnosti prodávajících  

Při prodeji zboží a poskytování služeb na tržišti jsou prodávající osoby povinny:  

1. dodržovat zásady osobní hygieny  

2. udržovat pracovní oděv v čistotě  

3. udržovat čistotu prodejních míst a stánků  

4. zboží chránit před povětrnostními vlivy, neprodávat ze země, zavazadel,  

kapot aut, šňůr, ručních vozíků apod.  

5. odkládat odpady na místa určená správcem tržiště  

6. stánek označit jménem a adresou prodávajícího  

7. zboží řádně označit cenovkami, nebo předkládat ceník  

8. v příp. prodeje váženého zboží umožnit kontrolu vážení kupujícím na  

cejchované váze  

9. při prodeji elektrozboží předvést prodávané zboží  

10. při kontrolách předložit kontrol. orgánům požadovaná povolení a doklady  

11. dbát pokynů správce tržnice a kontrolních orgánů  

12. zaplatit poplatek z místa dle aktuálního ceníku provozovatele  

13. dodržovat bezpečnost provozu osobními vozidly a parkovat pouze v  

prostoru určeném provozovatelem  

14. zachovat mezi stánky vzdálenost( uličky) pro dopravní obslužnost dle  

pokynů správce tržiště( tj. min 3 m )  

15. při prodeji z pojízdných prodejen potravin a občerstvení předložit doklad o  

posouzení a způsobilosti prodejního zařízení od přísl. hygienické správy.  

článek 7.  

Povinnosti správce tržiště  

Pro řádný a bezproblémový chod tržiště provozovatel určil správce tržiště. Po dobu  

konání trhu je správce přítomen. Dohlíží na dodržování tržního řádu, provozního  

řádu a předpisů s nimi souvisejícími.  

Správce tržiště je povinen:  

1. dohlížet na dodržování čl. 5 a 6 provozního řádu tržiště  

2. určovat místo prodejcům k stavění stánků dle dlouhodobého plánu  

(místenky)  

3. dohlížet na navážení zboží na tržiště nejdříve 30 min. před započetím trhů  

4. ve spolupráci s matrikou MěÚ Jičín zajišťovat volný prostor pro parkování  

svateb před zámkem v dostatečném rozsahu  



5. 
6. při rozmísťování stánků dbát na dostatečné uličky pro volný průchod  

nakupujících  

7. vybírat poplatek z místa a místenek dle aktuálního ceníku provozovatele,  

vypisovat za tyto poplatky příjm. doklady  

8. hmotně odpovídat za vybrané poplatky, které skládá na účet provozovatele  

9. vyžadovat od prodávajících osob potřebná osvědčení a doklady nutné pro  

prodej  

9. zajišťování odkládání odpadů na předem určená místa  

10. vést o prodejcích evidenci a tu uchovávat po dobu 3 let  

11. po ukončení trhu organizovat úklid prostoru tržiště a vybavenosti  

12. zajišťovat schůdnost celého prostranství v době konání trhů  

13. zajišťovat průjezdnost uliček v min. šíři 3 m pro dopravní obslužnost  

 
článek 8.  

 
Kontroly  

 
Dodržování vyhlášky "Tržního řádu" jsou oprávnění kontrolovat:  

 
1. pověření pracovníci Městského úřadu v Jičíně  

2. MP v Jičíně  
3. ostatní příslušné orgány dle svého oprávnění  

 
Tento provozní řád nabývá účinnosti 8.11.2007  

 
Příloha č. 1 - situační mapa Valdštejnova nám. - prodejní plochy  

 
Ing. Čeněk Strašík 

V Jičíně dne 8.11.2007  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


