ROSICKÉ TRHY
Provozní řád (úplné znění)
I.
Řízení a kontrola prodeje
a) Provozovatelem Rosických trhů (dále jen …“RT“) je Obec Rosice. Provozovatel určuje
vedení RT, které řídí prodej na tržnici a odpovídá za dodržování Tržního řádu a Provozního
řádu RT.
b) Vedení RT je tříčlenné, členy vedení jsou ing. Matoušek Karel, Volejník Zdeněk a Stejskal
Ladislav.
c) Vedení RT řídí prodej na tržnici, odpovídá za zveřejnění Provozního řádu RT na místě
přístupném prodejcům i návštěvníkům po celou dobu konání RT a odpovídá za jeho
dodržování a dodržování dalších obecně závazných předpisů.
d) Vedení RT odpovídá za úklid tržnice a přilehlého parkoviště s tím, že úklid musí být
proveden neprodleně po skončení prodeje.
e) Na zajištění provozu a pořádku v době konání RT může vedení RT pověřit další osoby,
které plní úkoly svěřené vedením RT, s výjimkou provádění kontrol u prodejců. Přítomní
členové vedení RT a další pověřené osoby musí být po dobu otevření RT být viditelně
označeni jednotným způsobem nápisem „POŘADATEL“. Všechny tyto osoby nesmějí po
dobu konání RT požívat alkoholické nápoje a jiné omamné prostředky.
f) Členové vedení tržnice jsou oprávněni a povinni požadovat od prodávajících doklad o
splnění podmínek pro prodej podle Provozního řádu a prodávající je povinen požadované
doklady na vyzvání předložit. Pokud vedení tržnice zjistí porušení Provozního řádu ze strany
prodávajícího nebo návštěvníků RT, je oprávněno osoby z areálu RT vykázat bez náhrady
jimi vynaložených nákladů.
II.
Provozní doba
Provozní doba na tržnici se stanoví takto:
a) pro prodávající:
v období od března do prosince (dle kalendáře sestaveného vedením RT) je jako prodejní den
určena sobota. Prodávající, mohou při splnění podmínek Provozního řádu RT, na jim určené
místo zástupcem vedení RT, umístit prodejní zařízení nebo stánek nejdříve 2 hodiny před
otevřením tržnice pro návštěvníky RT , tj.: 5.00 – 7.00 hod.
b) pro návštěvníky: sobota v době od 7.00 – 13.00 hodin.
Rada obce může v souladu s Tržním řádem rozhodnout o pořádání trhů i v jiných dnech a
době.
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III.
Podmínky prodeje a konrola
1. V prostorách tržnice mohou prodávat:
a) právnické a fyzické osoby které mají platné oprávnění k této činnosti,
b) drobní chovatelé a pěstitelé
c) fyzické osoby nabízející zboží vlastní řemeslné výroby a výtvarné činnosti,
podnikající na základě zvláštních předpisů.
2. Prodávající je povinen zaplatit stanovený poplatek za užívání veřejného prostranství,
v souladu s platnou Obecně závaznou vyhláškou Obce Rosice o místních poplatcích, pokud
v areálu bude parkovat osobní nebo dodávkový automobil, je povinen zaplatit poplatek za
parkování ve stanovené výši. Člen vedení RT každému poplatníkovi vystaví zúčtovatelnou
stvrzenku, kterou je prodávající povinen po dobu konání RT mít u sebe ke kontrolním
účelům.
3. Prodávající jsou povinni řádně označit prodejní místo v souladu s platnými předpisy,
dodržovat hygienické, veterinární a ostatní obecně závazné předpisy, nesmí o nabízeném
zboží uvádět zkreslené nebo nepravdivé informace.
4. Prodejce je povinen na výzvu oprávněných státních kontrolních orgánů např. ČOI, OHS,
OVS, a dalších oprávněných osob, předložit na požádání potřebné doklady ke zjištění původu
zboží, provedených zkouškách a dále doklady opravňující k prodeji na RT.
5. Živá zvířata je dovoleno prodávat na vyhrazeném místě v areálu RT, které bude viditelně a
jednoznačně označeno.
6. Pro ukládání konfiskátů živočišného původu musí být k dispozici prodejcům živých zvířat
zřetelně označená nádoba opatřená uzávěrem. Vedení RT poučí všechny pověřené osoby a
prodejce živých zvířat o jejím umístění a účelu.
7. Pro zajištění neškodného odstranění konfiskátů bude nádoba opatřena nepoškozeným
vyjímatelným igelitovým pytlem na odpadky odpovídající velikosti. V případě potřeby, zajistí
vedení RT včasné a neškodné odstranění konfiskátů.
IV.
Pravidla pro prodej zvířat
1. Na tržnici je možné prodávat jen živá jehňata, kůzlata o živé hmotnost do 15 kg, drůbež
patřící do rodu kur, krůta, perlička, kachna, husa, holuby, králíky, ryby a zvířata zájmovém
chovu s výjimkou zvířat nebezpečných druhů a
- jsou určena k dalšímu chovu
- nebo produkty získané z těchto zvířat s výjimkou zvířat v zájmovém chovu jsou určeny ke
spotřebě v domácnosti spotřebitele.
2. Zabíjení a další opracovávání těl zvířat, která mohou být prodávána na tržnici je zakázáno.
3. Jsou-li na tržnici prodávány ryby, je povinností prodejce zajistit ve vlastním zařízení
splnění podmínek ust. § 6, 7 a 8 vyhl. č. 289/2007 Sb. o veterinárních a hygienických
požadavcích na živočišné produkty, které nejsou upraveny přímo použitelnými předpisy
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Evropských společenství ve znění vyhlášky č. 61/2009 Sb. Stejně tak pokud jsou nabízené
ryby také na místě zabíjeny, kuchány a porcovány.
V.
Zákaz prodeje
Na RT je zakázáno prodávat:
a) jateční zvířata (skot, ovce, prasata, telata, selata),
b) prodej psů a koček všech kategorií a stáří,
c) veškeré syrové živočišné produkty,
d) všechny druhy vajec a výrobky z vajec,
e) mlékárensky neošetřené mléko a výrobky z tohoto mléka,
f) domácí konzervy a doma nakládané výrobky z poživatin rostlinného a živočišného
původu,
g) koření, pokud není prokazatelný původ, vážené koření, léčivé rostliny a rostlinné
produkty,
h) nealkoholické nápoje nepocházející od oprávněných výrobců, dovozců nebo
dodavatelů,
i) nakládané a sušené houby, s výjimkou osob oprávněných k podnikání, prodávající
volně rostoucí nebo pěstované jedlé houby, mající platné osvědčení prokazující
znalost hub,
j) drogy, jedy a žíraviny,
k) zbraně, střelivo a výbušniny
Prodej ostatního zboží, shora neuvedeného, je povolen pokud jsou splněny veškeré obecně
platné právní předpisy, plnou odpovědnost za jejich porušení nese prodávající.
VI.
Poplatky
1. Právnické a fyzické osoby prodávající na tržnici jsou povinny zaplatit příslušný poplatek za
užívání vymezeného prostoru a zařízení, poplatek zaplatí za celou provozní dobu, i v případě,
že ukončí prodej před skončením RT.
2. Poplatky za umístění prodejního zařízení (stánku, kiosku, prodejního pultu apod.), prodej
zboží z automobilu a jiných mobilních zařízení, využití prostranství ke skladování zboží
v areálu tržnice jsou dle platné Obecně závazné vyhlášky Obce Rosice o místních poplatcích
stanoveny takto:
za umístění prodejního zařízení (stánku, kiosku, prodejního pultu apod.), prodej z automobilu
a jiných mobilních zařízení a využití veřejného prostranství obce ke skladování a prodej zboží
na tržnici:
60 Kč/ za prodejní místo (do 15m2) /den
100 Kč/ za prodejní místo (od 16 do 30m2) /den
100 Kč/ za každé další prodejní místo (do 30m2)/den
3. Poplatek za užívání jiného užitného prostoru k tržnici pro návštěvníky i prodejce do 10 m2
je stanoven ve výši 15,- Kč/tržní den.
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4. Poplatek pro návštěvníky starší 15.let je stanoven ve výši 5,- Kč/os./den, včetně řidičů
motorových vozidel.
Poplatek jsou oprávněni vybírat pouze členové vedení RT, označeni nápisem
„POŘADADATEL“, o zaplacení vydají doklad, který jsou povinni plátci mít v areálu RT u
sebe pro případnou kontrolu členy vedení RT.
VII.
Vybavení tržiště
1. V areálu tržiště jsou vyznačena prodejní místa, které přidělují jednotlivým prodejcům
pověřené osoby vedení RT. Prodejce jsou povinni užívat pouze prostor, za který mají
uhrazený poplatek. Prostor mezi souvislými řadami prodejních míst slouží pro pohyb
návštěvníků, pro průjezd vozidel zdravotnických vozidel, vozidel policie nebo hasičů.
Z bezpečnostních důvodů prodávající nesmějí do tohoto prostoru umisťovat žádné překážky.
V případě neuposlechnutí je vedení RT oprávněno osoby z areálu RT vykázat bez náhrady
jimi vynaložených nákladů.
2. V areálu je k dispozici tekoucí pitná voda, WC pro muže a ženy včetně zařízení
k hygienickému umytí a osušení rukou.
3. Pro veškerý odpad vzniklý v průběhu konání RT jsou v areálu tržnice rozmístěny a
připraveny odpadkové nádoby nebo pytle.
VIII.
Závěrečná ustanovení
1. Na tržnici je v době konání trhů zakázáno:
a)
b)
c)
d)

nechat volně pobíhat zvířata
provozovat hazardní hry
podávat lihoviny
jezdit na kole, kolečkových bruslích a skateboardu.

2. Kontrolu nad dodržováním Provozního řádu provádí starosta, členové Rady obce Rosice a
tajemník obecního úřadu.
3. Tento provozní řád nabývá účinnost dne 1. 8. 2013.

Jaroslav Tichý
tajemník OÚ
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