PROVOZNÍ ŘÁD
FARMÁŘSKÝCH TRHŮ V NAPAJEDLÍCH
Správce: Město Napajedla
přijalo tento Provozní řád Farmářských trhů v Napajedlích (dále jen „Provozní řád“):
I.
Farmářské trhy
1. Farmářskými trhy se rozumí prodejní akce za podmínek dále stanovených (dále jen
„Farmářské trhy“ nebo též „akce“).
2. Farmářské trhy se konají 3 x ročně, vždy ve spojení s jinými tradičními akcemi (Jarní
slavnosti, Svatováclavské slavnosti, Rozsvěcování vánočního stromu).
3. Farmářské trhy jsou přístupné veřejnosti.
4. Farmářské trhy se konají na části pozemku parc. č. 6477/5 (viz grafický plánek v příloze
č. 1) v katastrálním území Napajedla, obec Napajedla (dále jen „Pozemek“). Pozemek
je ve vlastnictví města Napajedel a je zapsán na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Zlín.
5. Provozovatelem Farmářských trhů je příspěvková organizace Klub kultury Napajedla.
II.
Předmět prodeje a základní podmínky
1. Předmětem prodeje může být výhradně zboží, které tematicky odpovídá charakteru
Farmářských trhů, vychází ze zemědělské a venkovské tradice a jedná se o potraviny
a jiné zemědělské produkty. Jde jmenovitě o:
- mlékárenské produkty;
- pekařské výrobky;
- masné výrobky;
- ovoce a zeleninu;
- květiny čerstvé, řezané, sušené, bylinky, koření, bylinná kosmetika;
- sadbu všeho druhu;
- ovocné šťávy, mošty, sirupy, marmelády, džemy;
- lesní a sušené plody;
- víno, pivo a alkoholické nápoje; občerstvení
- BIO produkty;
- řemeslné výrobky;
- med a výrobky z něj;
- čaj, káva a čokoláda.
2. Od výše uvedeného sortimentu zboží se může Prodejce odchýlit se souhlasem
Provozovatele, při zachování charakteru Farmářských trhů.

3. Prodejním místem se rozumí zejména stánek nebo přenosné zařízení (stůl, lavice,
apod.), kde se prodej uskutečňuje. Na jednom prodejním místě uskutečňuje prodej jeden
Prodejce (viz níže).
III.
Prodejci
1. Prodej na Farmářských trzích mohou provozovat výhradně podnikatelé (právnické nebo
fyzické osoby) nebo jiné osoby, které mají oprávnění k předmětné činnosti (dále jen
„Prodejce“).
2. Prodejní místa Prodejců – právnických osob – musí být označena obchodní firmou,
identifikačním číslem, sídlem a jménem fyzické osoby odpovědné za činnost prodejního
místa.
3. Prodejní místa Prodejců – fyzických osob – musí být označena obchodní firmou, místem
podnikání, identifikačním číslem (je-li přiděleno) a jménem fyzické osoby odpovědné
za činnost prodejního místa.
4. Prodej není povolen osobám mladším 15 let a osobám jinak nezpůsobilým k této
činnosti.
5. Každý z Prodejců je povinen se seznámit s tímto Provozním řádem a dodržovat jej.
IV.
Ceník
1. Ceník poplatků na Farmářských trzích v rámci akcí Jarní slavnosti a
Rozsvěcování vánočního stromu:
Nájem vyhrazeného prodejního místa
Pronájem 1 ks prodejního stánku vč. prodejního místa
Pronájem 1 ks prodejního stolu z pivní soupravy vč. prodejního místa

60,- Kč/1m2
300,- Kč
120,- Kč

2. Ceník poplatků na Farmářských trzích v rámci akce Svatováclavské slavnosti:
Nájem vyhrazeného prodejního místa
Pronájem 1 ks prodejního stánku vč. prodejního místa
Pronájem 1 ks prodejního stolu z pivní soupravy vč. prodejního místa

90,- Kč/1m2
450,- Kč
180,- Kč

3. Příplatek za připojení ke zdroji elektrické energie:
Za připojení el. spotřebičů (v ceně je připojení osvětlení stánku)

100,- Kč/den

Za připojení el. energie pro osvětlení stánku bez dalších spotřebičů

50,- Kč/den

Ceny jsou uvedeny vč. DPH.

4. Poplatek za zajištění prodejního místa, pronájem a poplatek za připojení ke zdroji
elektrické energie uhradí Prodejce Provozovateli v hotovosti při předání a převzetí
prodejního místa, stánku či stolu v den pořádání Farmářského trhu.
5. Prodejcům registrovaným ve sdružení Tradiční výrobek Regionu Slovácko, chráněným
dílnám, občanským sdružením, neziskovým organizacím a spolkům je poskytováno
prodejní místo i s prodejním stánkem zcela zdarma.
V.
Podmínky prodeje
1. Podmínky prodeje jsou dány zejména tímto Provozním řádem.
2. Podmínky prodeje jsou dále dány platnými Veterinárními a hygienickými podmínkami
prodeje živočišných produktů na farmářských trzích, které jsou přílohou č. 2 tohoto
provozního řádu.
3. Pro podmínky prodeje dále jmenovitě platí, že:
a) Prodávané zboží musí být viditelně označeno cenou (na zboží nebo v jeho
bezprostřední blízkosti).
b) Prodejce nesmí o zboží uvádět nepravdivé údaje, ani nesmí docházet ke klamání
spotřebitele jiným způsobem.
c) Prodejce je povinen uvolnit průchod nebo průjezd pracovníkům záchranné
služby, hasičům, Policii ČR, Městské policii Napajedla nebo jiným osobám
v závažných případech.
d) Je zakázáno parkovat v prostoru Pozemku a dále v jeho přímém okolí. Pro
parkování vozidel může Prodejce využít pouze parkoviště k tomu určené.
Parkování v prostoru Pozemku je možné pouze ze závažných důvodů a se
souhlasem Provozovatele.
e) Osoby prodávající potravinářské zboží musí mít u sebe platný zdravotní průkaz,
musí dodržovat hygienické předpisy a odpovídají za zdravotní nezávadnost
prodávaného zboží.
f) Prodejci jsou povinni dodržovat obecně závazné předpisy pro prodej daného
druhu zboží (např. prodávat z chladících zařízení v případech, kdy je to
požadováno, apod.).
g) Prodejci jsou povinni zajistit, aby osoby realizující prodej byly schopny
komunikovat a dorozumět se v českém nebo slovenském jazyce. Osoby
realizující prodej jsou povinny mít u sebe průkaz totožnosti. Informace o zboží
a ceně musí být uvedeny v českém jazyce.
h) Prodejce nesmí odkládat své osobní věci ani zboží na stavební prvky okolních
subjektů (např. na zábradlí, ozdobné květináče apod.).
i) Prodejce je povinen zajišťovat úklid svého prodejního místa a jeho
bezprostředního okolí, a to průběžně po celou dobu prodeje, a odpad je povinen
třídit.
j) Prodejce je povinen při ukončení prodeje v daný den své prodejní místo a jeho
okolí uklidit, tzn. odstranit veškeré odpady a s sebou přivezené věci. Prodejce
není oprávněn odpady vzniklé z jeho podnikatelské činnosti ukládat do sběrných
nádob, jejichž uživatelem je jiný subjekt, pokud s ním nemá Prodejce uzavřenou
příslušnou smlouvu. Prodejce je povinen zajistit likvidaci těchto odpadů
v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a vyhláškou č. 383/2001 Sb.

o podrobnostech nakládání s odpady. Tuto skutečnost je povinen doložit při
kontrole příslušnými doklady.
k) Prodejce je povinen v čase vyklizení Pozemku opustit Pozemek a odvézt s sebou
veškeré své věci (odpady, prodejní zařízení, neprodané zboží, vozidla, atd.).
l) V případě pronájmu prodejního stánku nebo stolu je prodejce povinen ho předat
Provozovateli v původním stavu.
VI.
Činnost Provozovatele
1. Provozovatel zajišťuje organizaci a provoz Farmářských trhů.
2. Sanitace
V blízkosti tržiště jsou prodejcům k dispozici veřejné toalety, rozdělené na dámy a pány.
V prostoru tržiště je zajištěna tekoucí voda, která bude během konání trhu k dispozici
nejen prodejcům, ale např. i návštěvníkům k umytí rukou, omytí ovoce, apod. V místě
je k dispozici rozvaděč pro připojení spotřebičů nezbytných pro prodej zboží.
Odpady
Pro případ výskytu odpadů živočišného původu (vedlejší živočišné produkty II. a III.
kategorie, které nejsou určeny k výživě lidí – dále jen VŽP), je nutno kontaktovat
odštěpný závod asanačního podniku MAT, spol. s r.o. se sídlem v Otrokovicích,
ul. Karla Čapka (tel. 577 924 013), který zajistí jeho neškodné odstranění.
K dispozici je odpovídající zařízení pro hygienické skladování těchto odpadů až do
jejich odvozu asanační službou (uzavíratelné nádoby, které musí být vhodně
konstruovány, udržovány, snadno čistitelné, a je-li nezbytné, dezinfikovatelné). Odpady
nesmí představovat přímý nebo nepřímý zdroj kontaminace. Prodejci, kteří nabízejí
živočišné produkty na trzích opakovaně, musí při likvidaci VŽP vystavit obchodní
doklad o odvozu a na vyžádání jej předložit kontrolnímu orgánu, kterým je Krajská
veterinární správa pro Zlínský kraj.
3. Provozovatel zejména:
1. určuje prodejní místa a schvaluje způsob prodeje, zejména s ohledem na možnost
průchodu a průjezdu a kapacitu Pozemku;
2. koordinuje navážení zboží, stavbu trhů a parkování vozidel Prodejců, jakož i jejich
pohyb v místě konání Farmářských trhů;
3. vede evidenci Prodejců;
4. dohlíží na dodržování stanovených podmínek prodeje a dodržování tohoto
Provozního řádu;
5. zajišťuje, aby v prostoru trhu nebyl realizován prodej mimo prodejní místa (např.
pochůzkový prodej, přímý prodej ze zavazadel, apod.).
4. Provozovatel je oprávněn dávat přiměřené pokyny Prodejcům i účastníkům akce
v rámci organizace akce, bezpečnosti a pořádku.
5. Provozovatel trhu zajistí přípojku elektřiny pro Prodejce, kteří to předem ohlásili
Provozovateli trhu. Prodlužovací kabel od přípojky elektřiny si zajistí Prodejce. Nesmí
být poškozena izolace kabelu a koncovky. V případě, že Prodejce nebude užívat
bezpečné prodlužovací kabely a spotřebiče, má Provozovatel trhu právo zakázat
Prodejci připojení k přípojce elektřiny.

6. Provozovatel je oprávněn ukončit činnost jednotlivého Prodejce, pokud dochází
k porušování tohoto Provozního řádu nebo právního předpisu; v případě méně
závažného porušení tehdy, pokud Prodejce na výzvu Provozovatele neprovede
okamžitou nápravu nebo k porušení dojde opakovaně. Pokud dojde k ukončení činnosti
Prodejce rozhodnutím Provozovatele, je Prodejce povinen bez odkladu přerušit prodej,
naložit své zboží a ostatní své věci, uklidit své prodejní místo a místo konání
Farmářských trhů neprodleně opustit.
VII.
Provoz Farmářských trhů
1. Příprava trhů Pořadatelem se provádí den před konáním akce nebo v den konání akce.
2. Stavba trhů a navážení zboží Prodejcem začíná vždy 2 hodiny před začátkem akce.
3. Prodejní doba je stanovena:
Jarní slavnosti (duben)
Svatováclavské slavnosti (září)
Rozsvěcování vánočního stromu (listopad, prosinec)

08:00 – 12:00
08:00 – 17:00
12:00 – 19:00

4. Vyklizení a úklid provozního místa Prodejci je vždy do 1 hodiny po ukončení akce.
Za vyklizení a úklid Pozemku se považuje odvoz veškerých věcí z Pozemku, včetně
odpadů a veškerých věcí dalších (prodejní zařízení, vozidla, zboží, atd.).
5. Vyklizení celého Pozemku je zajištěno Provozovatelem v den konání akce po jejím
ukončení.
6. Mimo stanovenou dobu je užívání Pozemku či prodejních míst k jakýmkoli účelům
zakázáno, není-li Provozovatelem stanoveno jinak.
VIII.
Závěrečná ustanovení
1. Tento Provozní řád přijala Rada města Napajedel svým usnesením č. 455/20/20/1/2020
ze dne 5. 2. 2020. Změny jsou možné pouze se souhlasem Rady města Napajedla.
2. Ustanovení tohoto Provozního řádu nezbavují Provozovatele, Prodejce ani ostatní
osoby, kterých se to týká, povinnosti dodržovat závazné právní předpisy, zejména
právní předpisy o živnostenském podnikání, ochraně zdraví, ochraně spotřebitele,
prodeji potravin, požární předpisy, předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci,
apod.
3. Ustanovení tohoto Provozního řádu nezbavují Provozovatele, Prodejce ani ostatní
osoby, kterých se to týká, povinnosti postupovat v souladu s pro ně závaznými
rozhodnutími, povoleními či souhlasy správních úřadů a uposlechnout pokynů
oprávněných pracovníků těchto správních úřadů, PČR nebo městské policie, pokud
k nim jsou ze zákona oprávněni.

4. V případě sporu o výklad některého ustanovení tohoto Provozního řádu platí,
že přednost mají obecně závazné právní předpisy a na ně navazující správní, soudní
nebo jiná obdobná rozhodnutí.
5. Provozní řád je platný v každý den konání Farmářských trhů.
6. Provozní řád a Veterinární a hygienické podmínky prodeje živočišných produktů
na farmářských trzích se vyvěšují na místě a v den konání Farmářských trhů
na viditelném místě.
7. Tento provozní řád nabývá účinnosti dne 1. 4. 2020.
V Napajedlích dne 9. 3. 2020

Ing. Irena Brabcová v. r.
starostka města

Zbyněk Ohnoutek v. r.
místostarosta města

Přílohy
č. 1 Grafický plánek pozemku určeného pro pořádání Farmářských trhů
č. 2 Veterinární a hygienické podmínky prodeje živočišných produktů na trzích a tržnicích
včetně farmářských a vánočních trhů

Příloha č. 1
Grafický plánek pozemku určeného pro pořádání Farmářských trhů

Kostel

BALTACI

fara

Plocha určená ke
konání
Farmářských

Spořitelna
MěÚ

Příloha č. 2

