
 

 

Provozní řád 
tržiště na Dukelském náměstí v Hustopečích 

 
 
 
 
1. Na Dukelském nám. v Hustopečích je povolen tržní prodej prodejci vypěstovaných květin, 
bylin, sazenic, ovoce, zeleniny, výrobků z nich, koření, lesních plodů, vajec, výrobků z mléka 
a masa, košíků, metel a včelích produktů a jiných drobných rukodělných výrobků 
v souladu s nařízením města Hustopeče, kterým se vydává tržní řád.  Správce si vyhrazuje 
právo posoudit prodejní sortiment a případně nevhodný sortiment nebo jeho část z prodeje 
vyloučit. 
 
K prodeji na tržišti jsou oprávněni: 

a) osoby podnikající na základě živnostenského oprávnění, které je opravňuje k prodeji, 
b) osoby podnikající na základě jiného než živnostenského oprávnění, které je opravňuje 

k prodeji, 
c) fyzické osoby prodávající nezpracované rostlinné a živočišné výrobky z vlastní drobné 

pěstitelské a chovatelské činnosti a lesní plody,  
d) osoby provozující zemědělskou výrobu, 
e) případně jiné osobám, které na základě právních předpisů mohou uskutečňovat prodej. 

 
2. Tržiště je v provozu celoročně. 
 
3. Pro prodej jsou určeny přenosné, složitelné a rozložitelné prodejní stánky, případně 
vlastní prodejní zařízení včetně vozíků a prodejních vozidel. Prodejcům květin a rostlin 
je povolen prodej ze země. Prodejní  zařízení může být umístěno pouze na místě k tomu 
určeném podle pokynů správce tržiště, až do naplnění kapacity tržiště. Pokud si prodejce 
rezervoval prodejní místo a do 06:30 hod ráno jej neobsadí, má správce právo místo 
poskytnout jinému prodejci. 
 
4. Doba prodeje je zpravidla: 
 
 v pondělí až pátek od 07:00 hod do 17:00 hod, 
 v sobotu od 07:00 hod do 13:00 hod.  
 
Mimo tuto dobu nesmí být na tržišti umístěn žádný stánek, ani části jeho konstrukce, ani jiné 
prodejní zařízení. Výjimku tvoří prodej na tržišti v době hromadných akcí (hody, 
Burčákové slavnosti, Slavnosti mandloní a vína apod.). 
Odklízení prodejních zařízení a celkový úklid prodejního místa se musí provést do 30 minut 
od skončení stanovené prodejní doby.  
 
5. Prodávající je povinen udržovat na místě prodeje pořádek.  
Je zejména povinen:  
a) dodržovat zásady osobní čistoty a udržovat pracovní oděv v čistotě,  
b) zabezpečovat zde trvalý a řádný úklid,  
c) udržovat čistotu stánků, prodejních míst i míst pro nakládku a vykládku zboží a dočasných 
skladových prostor,  



 

 

d) průběžně odstraňovat odpad i obaly ze zboží na správcem určené místo utříděné podle 
jednotlivých druhů a kategorií odpadů,  
e) k prodeji a nabídce zboží používat prodejní zařízení zhotovená ze zdravotně nezávadného a 
dobře čistitelného materiálu,  
f) ovoce, zeleninu a brambory dovézt před nabízením k prodeji již očištěné a zbavené 
zavadlých částí, 
g) důsledně dodržovat hygienická opatření v souvislosti s pandemií COVID -19. 
 
6. Prodávající je povinen na viditelném místě označit stánek jménem a příjmením, obchodní 
firmou nebo názvem, údajem o sídle nebo místě podnikání, identifikačním číslem, bylo-li 
přiděleno, jménem a příjmením osoby odpovědné za činnost prodejního stánku.  
 
7. Prodejci medu, jejichž med musí pocházet z vlastního hospodářství, jsou navíc tento med 
povinni podle příslušných ustanovení veterinárního zákona označit jménem, příjmením a 
místem trvalého pobytu nebo pobytu chovatele, druhem medu podle jeho původu, údajem o 
jeho množství a datem minimální trvanlivosti.  
 
8. Prodejci jsou povinni dodržovat ustanovení zákona o živnostenském podnikání, pokud se 
na ně vztahuje. Prodejce je povinen na vyžádání vydat kupujícímu doklad o zaplacení podle 
platných předpisů ČR. Všichni prodejci jsou povinni dodržovat ustanovení zákona o 
zemědělství, hygienické a veterinární předpisy a zákon o ochraně spotřebitele. 
 
9. Za prodejní místo – užívání veřejného prostranství je prodejce povinen zaplatit denní 
poplatek podle platné obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích. Výběr poplatků 
provádí pověřený pracovník ekonomického odboru Městského úřadu Hustopeče, a to před 
zahájením prodeje.  
 
10. Prodejce je povinen se řídit všemi pokyny pracovníků ekonomického odboru Městského 
úřadu Hustopeče, správce tržiště a strážníků městské policie a to po celou dobu prodeje. Za 
plnění všech podmínek provozního řádu je plně odpovědný prodávající. Kontrolu dodržování 
provozního řádu zajišťuje správce tržiště.  
 
11. Výjimky z tohoto provozního řádu je oprávněna povolit pouze rada města Hustopeče.   
 
12. Porušení povinností uvedených v tomto provozním řádu budou postihovány v souladu s  
nařízením, kterým se vydává Tržní řád města Hustopeče. 
 
13. Při nesplnění povinnosti zaplacení místního poplatku bude postupováno v souladu 
s obecně závaznou vyhláškou města Hustopeče o místních poplatcích v platném znění.  
 
14. Provozovatelem tržiště je město Hustopeče, správcem tržiště je organizační složka Správa 
a údržba budov města Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče. 
  
15. Kontakty: 
Městská policie  tel. 727 888396  
    e-mail: policie@hustopece.cz  
 
Správa a údržba budov tel.  519 441 085, 702 268 358 
                                               e-mail: budovy@hustopece.cz, kosulicova@hustopece.cz  
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Ekonomický odbor  tel.  519 441 050   (Martina Chalupková) 
    e-mail: chalupkova@hustopece.cz 
 
16. Tento Provozní řád tržiště byl schválen radou města Hustopeče dne 02.06.2020 
s účinností od 01.07.2020. Současně se ruší předchozí Provozní řád tržiště na Dukelském 
nám. V Hustopečích. 
 
 
 
 
 
…………………………….…                                                     …. ………………………… 
Bořivoj Švásta                                                                              PaedDr. Hana Potměšilová 
místostarosta                                                                                 starostka 
 
 
 
 
Vyvěšeno na úřední desce dne:  
 
Sňato z úřední desky dne:           
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