PROVOZNÍ ŘÁD TIŠNOVSKÝCH TRHŮ
____________________________________________________________________________________

 Cílem Tišnovských trhů je pravidelná nabídka a prodej čerstvé zeleniny, ovoce, rostlin,
potravin i sezónních přebytků zahrad (ovoce, zelenina), dále je možné nabízet řemeslné a
jiné produkty, a to vše z vlastní produkce z Tišnovska či blízkého okolí. Trhy jsou tedy
výhradně zaměřeny na potraviny, místní produkty a výrobky. Pořadatelem Tišnovských
trhů je město Tišnov. Trhové slavnosti připravuje Městské kulturní středisko Tišnov ve
spolupráci s Podhoráckým muzeem v Předklášteří (pobočkou muzea Brněnska) a místními
příspěvkovými a neziskovými organizacemi. Pořadatelé si vyhrazují právo posoudit
prodejní sortiment a povolit prodej zboží, které se zaměřením trhů souvisí a nepopírá ho,
případně nevhodné zboží nebo jeho část z prodeje vyloučit.
 Na Tišnovských trzích je vyloučen prodej živých zvířat, importovaných produktů a
výrobků, spotřebního a průmyslového zboží, textilních, kožedělných a obdobných
výrobků (vyjma řemeslně zpracovaných výrobků).
 Tišnovské trhy se konají dle ročního plánu v prostoru před radnicí na nám. Míru v Tišnově,
případně na chodníčku pod radnicí, v době od 8:00 do 11:00 hod.; při konání trhových
slavností je doba trvání dle programu.
 Způsob prodeje:
– z prodejních stánků pronajatých k tomuto účelu městem Tišnovem na základě platné
smlouvy o nájmu. Nájemné činí 50 Kč/stánek/den, vč. DPH + poplatek v souladu s platnou
vyhláškou města Tišnova o místním poplatku za užívání veřejného prostranství,
– z vlastního prodejního zařízení, a to s předchozím souhlasem města Tišnova, a po
vyplnění registračního formuláře. Cena je určena v souladu s platnou vyhláškou města
Tišnova o místním poplatku za užívání veřejného prostranství,
– v případě zájmu zajistí město Tišnov připojení ke zdroji elektrické energie (sazba 50
Kč za jedno připojení),
– v době konání trhu s kulturním programem uhradí prodejce příspěvek na tento
program ve výši 50 Kč, příspěvek je příjmem pořadatele trhových slavností.
 Prodejci jsou povinni dodržovat ustanovení zákona o živnostenském podnikání, pokud se
na ně vztahuje. Všichni prodávající jsou povinni dodržovat ustanovení zákona o
zemědělství, potravinách a související hygienické a veterinární předpisy:
 každý prodejce je osobně odpovědný za to, že při produkci, sklizni, skladování,
zpracování, výrobě a značení nabízených výrobků dodržel všechny legislativní předpisy,
zejména teplotní a hygienické podmínky;
 prodejce potravin je povinen prodej organizovat tak, aby se jednotlivé druhy zboží
nevhodně navzájem neovlivňovaly a byly chráněny před přímými slunečními paprsky, u
nebalených potravin zamezit kontaktu s kupujícími a nepříznivými vlivy jako např. prach,
vlhko, kouř apod.;
 u potravin vyžadujících chlazení je prodejce povinen uchovávat zboží za
odpovídajících teplotních podmínek, ve vhodném zařízení;

 při prodeji nebalených potravin a těch, které se krájí (koláče, masné výrobky, sýry) si
prodejce zajistí pitnou vodu na umývání náčiní a rukou, či jiný způsob očisty;
 k prodeji a nabídce zboží je prodejce povinen používat prodejní zařízení zhotovené ze
zdravotně nezávadného a dobře čistitelného materiálu;
 prodej není povolen osobám mladším 15 let a osobám jinak nezpůsobilým k
provozování této činnosti;
 prodejci potravin jsou povinni zaregistrovat se u místně příslušného dozorového
orgánu.
 Prodejci Tišnovských trhů jsou povinni dodržovat zásady osobní čistoty, čistotu
pracovního oděvu a pořádek prodejního místa. Dále jsou povinni průběžně odstraňovat
odpad a odkládat ho výhradně do sběrných nádob, které jsou k tomuto účelu určeny.
Prodejcům je doporučeno přivézt si pro vlastní účely koš na odpadky, pokud na stánku
budou vznikat.
 Prodejní místo musí být na vhodném, trvale viditelném místě označeno jménem a
příjmením prodávajícího, popřípadě obchodní firmou. Prodejce má povinnost označit
nabízený sortiment dobře viditelnými cenovkami. Prodejci nesmí o výrobcích a zboží
uvádět nepravdivé či neúplné údaje, které by mohly klamat spotřebitele.
 Provozovatel trhů za prodané zboží na trzích nepřebírá jakoukoli záruku.
 Prodejce je povinen dodržovat Provozní řád Tišnovských trhů, plně respektovat pokyny
pořadatelů či oprávněných kontrolních orgánů a dodržovat případná mimořádná vládní
nařízení. Dále je povinen obsadit takové tržní místo nebo stánek, které mu bylo přiděleno.
Po skončení trhu je prodejce odpovědný za předání neporušeného stánku a za úklid
prostoru bezprostředně v okolí svého prodeje.
 Prodejci biopotravin či bioproduktů zajistí označení výrobků na obalu logem „zelené
zebry“ nebo budou mít viditelně umístěno oprávnění (certifikaci) k používání značky
„bio“.
 V době konání Tišnovských trhů lze použít sociální zařízení se zdrojem pitné vody
v Turistickém informačním centru, nám. Míru 120 (vchod z nám. Komenského).
 Tento Provozní řád Tišnovských trhů byl schválen na schůzi Rady města Tišnova
č. 11/2021 konané dne 12. 5. 2021, a tímto nahrazuje a ruší Provozní řád Tišnovských
trhů schválený Radou města Tišnova dne 23. 3. 2015.

Bc. Jiří Dospíšil, v.r.
starosta města Tišnova

Za město Tišnov je ve věcech Tišnovských trhů oprávněn jednat Odbor správy majetku a komunálních služeb
Městského úřadu Tišnov, tel. 549 439 851, email: trhy@tisnov.cz
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