
 
 

 
 

          

 

PROVOZNÍ ŘÁD – Městská tržnice Svárov 
 

Adresa provozovatele:  Technické služby města Vsetína, příspěvková organizace 

                                      zastoupená ředitelem Ing. Josefem Stejskalem 

                                      Jasenická 528, 755 01 Vsetín 

IČO: 75063468 

Telefon: 571 428 880 

Tel. tržnice:  739 540 835 

 
 

1.    Provoz tržnice je organizován v souladu s právním předpisem města – nařízením města   

       TRŽNÍ ŘÁD.  

 

2.  Prodejci zboží na tržnici jsou povinni dodržovat ustanovení tohoto provozního řádu,      

       tržního   řádu i všech platných obecně závazných právních předpisů, které se k této   

       činnosti vztahují.  

 

3.  Počet prodejních stolů je zajištěn dle technických možností provozovatele. 

 

4.  Prodej na tržnici je povolen jen na prodejních místech, určených provozovatelem tržnice.  

  Prodejce je oprávněn zabírat pouze plochu vymezenou příslušným prodejním místem.  

  O rozmístění jednotlivých prodejních míst rozhoduje provozovatel tržnice. Je zakázáno      

    přemísťovat prodejní stoly.  

 

5.  Prodejce je povinen po ukončení prodeje (každý den) zabezpečit odvoz veškerého zboží a 

dalších svých vlastních součástí prodejního stolu. Za čistotu a pořádek, jakož i za odvoz 

obalů a zbytků prodávaného zboží, odpovídá prodávající. Likvidace odpadu probíhá do 

kontejneru k tomu určenému. 

 

6.    Zájemcům o prodejní místo vzniká nárok na prodej zboží až po zaplacení příslušných    

      poplatků. 

 

7.  Poplatky za užívání: 

            8.1. Cena stolu 1,5 x 0,65 m                                          100,- Kč /den 

            8.2. Cena stolu v sobotu                                                 100,- Kč /den 

            8.3. Cena, přesahuje-li zboží prodejní stůl                       50,- Kč /za každý započatý m2 

 

8.  Navážka zboží: 06:00 - 09:00 hod. 

                                    11:00 - 12:00 hod. 

 

 Odvoz zboží:  11:00 - 12:00 hod. 

                        17:00 - 19:00 hod. 

      



 
 

 
 

 

 

     Při vykládání a nakládání zboží je zakázáno vjíždět auty na dlažbu. 

 

     Uzavření tržnice: po-pá 18:00 hod. 

 sobota 12:00 hod.  

     Tržnice bude uzavřena všechny soboty při pořádání farmářských trhů na Dolním  

     náměstí, informace lze získat u správce tržiště. 

 

9.   Za organizaci a řízení provozu tržnice odpovídá správce. Při porušení provozního nebo      

      tržního řádu bude prodávající z tržnice vyloučen. V případě vyloučení osoby prodávající   

      na tržnici provozovatelem pro porušení provozního nebo tržního řádu se již zaplacené     

      poplatky nevracejí. 

  

10.  Provozovatel si vyhrazuje, v případě akcí Města Vsetín uskutečňovaných v prostoru     

       tržnice, tuto tržnici dočasně neprovozovat. 

 

11.  Provozní řád byl schválen Radou města Vsetín na zasedání 16.01.2023, usnesením  

       č. 10/7/RM/2023. 

 

12.  Schválením tohoto provozního řádu se ruší provozní řád schválený RMV dne 14.02.2018. 

 

 

 

Ve Vsetíně 01.02.2023 

 

 


