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PROVOZNÍ ŘÁD TRŽIŠTĚ
„Masarykovo náměstí“

Provozovatel: TSUB, příspěvková organizace
Větrná 2037, 688 01 Uherský Brod
IČ: 05583926

e-mail: info@tsub.cz

Správce tržiště: +420 737 466 848, +420 734 267 213

1) Tržiště „Masarykovo náměstí“ (dále jen „tržiště“) je vymezeno prodejními pulty a plochou veřejného 
prostranství v dolní části náměstí od kašny po pomník Via Lucis. Provoz tržiště je organizován 
v souladu s tržním řádem, tj. příslušným platným nařízením města Uherský Brod.

2) Prodejcem na tržišti může být:
a) fyzická nebo právnická osoba s příslušným oprávněním k podnikání,
b) občan podnikající podle zvláštních předpisů, který se prokáže platným oprávněním 

(o zápisu do evidence zemědělského podnikatele),
c) občan nabízející lesní plody a zemědělské produkty z vlastní drobné zemědělské výroby 

na základě dokladu o vlastnictví nebo pronájmu zemědělské půdy.

3) Na tržišti je povolen prodej následujícího sortimentu zboží: ovoce, zelenina, květiny, med a včelí 
produkty, sazenice se zemním balem, živé ryby, občerstvení¹, stromky, věnečky a přísady z vlastní 
výroby nebo zahrady. Toto ustanovení se nevztahuje na akce pořádané městem Uherský Brod 
(jarmarky, kulturní a podobné akce).

4) Prodejce je povinen:
a) prodejní místo (provozovnu) viditelně označit:

I. názvem a sídlem firmy, identifikačním číslem osoby, jménem osoby odpovědné za 
provoz činnosti, je-li prodejcem právnická nebo fyzická osoba – podnikatel,

II. jménem, adresou bydliště, identifikačním číslem osoby u ostatních fyzických osob,
b) prokázat se při kontrole provozovateli tržiště a správci tržiště příslušným oprávněním 

k podnikání, potvrzením o zaplacení poplatku dle příslušné obecně závazné vyhlášky 
města Uherský Brod o místním poplatku za užívání veřejného prostranství. Pokud to 
vyžaduje zvláštní předpis, je prodejce povinen prokázat se povolením či jiným dokladem 
příslušného orgánu k prodeji potravin či osiv nebo školkařských výpěstků,

c) vážit prodávané zboží na schválených a úředně ověřených vahách opatřených úředním 
cejchem.

d) udržovat pořádek a čistotu a v případě zjištění poškození prodejního pultu nebo 
slunečníku toto neprodleně ohlásit správci tržiště. 

5) Prodejní doba:
Od 1. března do 23. prosince:
pondělí – pátek od 7:00 do 17:00 hodin
sobota od 7:00 do 12:00 hodin

Prodejci je povoleno 1 hodinu před započetím prodejní doby zaujmout místo. Po ukončení prodejní 
doby se stanovuje hodina na úklid a opuštění prodejního místa. Konečné obsazování místa se řídí 
pokyny správce tržiště.

6) Pravidla pro udržování čistoty a pořádku:
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a) prodejci jsou povinni udržovat pronajaté prodejní místo včetně přilehlých ploch v čistotě 
a zanechat je tak i po ukončení prodeje; odpad vzniklý při prodeji jsou povinni likvidovat 
a odvést na vlastní náklady, 

b) z důvodu používání chemických látek k úpravě je zakázáno používat vodu z kašny 
k omývání či kropení ovoce a zeleniny a zalévání květin.

7) Sazba místního poplatku za užívání tržiště činí za každý i započatý m2 a každý i započatý den 
v době mimo konání poutí a jarmarků: 

Specifikace Částka Sazba Pozn.

Zboží rostlinné a živočišné 
produkce 25,00 Kč/den/ m2

Za umístění dočasných staveb a 
zařízení sloužících pro 
poskytování služeb

1,50 Kč/den/ m2

Za umístění dočasných staveb 
sloužících pro poskytování 
prodeje

2,00 Kč/den/ m2

Pronájem prodejního pultu 200,00 Kč/den  

Pozn: OZV se rozumí Obecně závazná vyhláška, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

8) Závěrečná ustanovení:
a) provoz tržiště řídí, organizuje a kontroluje TSUB, příspěvková organizace, 

prostřednictvím správce tržiště,
b) tímto provozním řádem není dotčena pravomoc orgánů dle zvláštních předpisů, které 

jsou oprávněny prodej z hlediska hygienického, veterinárního, zdravotního, 
živnostenského, z hlediska ochrany spotřebitele a jiných kontrolovat a dle platných 
obecně závazných právních předpisů, při jejich porušení rovněž postihovat.

¹) Mimo lihovin.

Schváleno orgánem obce: Rada města Uherský Brod

                                    129. schůze konaná dne 03.10.2022
                                                      č. usnesení: 3331/R129/22

Bohumír Gottfried              
ředitel

podepsáno elektronicky               
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