
Provozní řád 
městského tržiště „Masné krámy“ na náměstí Sv. Anny  

vydaný provozovatelem tržiště městem Holešov 
 

1. Tento provozní řád je vydávám v souladu s nařízením města Holešova č. 4/2020, tržní řád. 

2. Prodejci všech druhů zboží a poskytovatelé služeb na tržišti musí dodržovat ustanovení 
tohoto Provozního řádu i všechny platné obecně závazné právní předpisy, které se k jejich 
činnosti vztahují. 

3. Tržiště je v provozu od 1. ledna do 31. prosince každého kalendářního roku.  

4. Prodejní stánky a stánky pro poskytování služeb mohou být umístěny pouze na místě  
k tomu určeném. Kapacita tržiště je maximálně 7 prodejních míst. Po naplnění kapacity tržiště, 
nebude v prostoru náměstí Sv. Anny další tržní prodej nebo poskytování služeb povoleno. 

5. Prodejní stánky a stánky pro poskytování služeb mohou být na tržišti umístěny denně  
v době od 7:00 hod. do 17:00 hod. Mimo tuto dobu nesmí být na tržišti umístěn žádný stánek, 
ani části jeho konstrukce. Odklizení stánků a celkový úklid prodejního místa se musí provést 
do 30 min. po ukončení stanovené prodejní doby. 

6. Je zakázáno prodávat a poskytovat služby z motorových vozidel, přívěsů apod. Na ploše 
určené pro prodej a poskytování služeb nesmí stát motorová vozidla, pokud to provozovatel 
nepovolí. Stání vozidel na ploše tržiště je možné pouze za účelem zřizování, zásobení a rušení 
stánků, a to po dobu max. 30 min.  

7. Prodávající a poskytovatel služby je povinen udržovat na místě prodeje nebo poskytování 
služby průběžně během dne pořádek. Po ukončení prodeje nebo poskytování služby je 
povinen místo uklidit a odpadky roztřídit do nádob k tomu určených. 

8. Prodejce a poskytovatel služby za umístění stánku na městském tržišti uhradí poplatek  
za užívání veřejného prostranství dle obecně závazné vyhlášky města Holešova č. 8/2019  
o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, ve znění obecně závazné vyhlášky  
č. 3/2020. Poplatkovou povinnost ohlásí předem u odboru finančního nebo odboru právního  
a Obecního živnostenského úřadu a poplatek zaplatí ve lhůtách stanovených obecně 
závaznou vyhláškou. Poplatek je možno platit hotově v provozní době pokladny Městského 
úřadu Holešov pondělí, středa od 7:30 do 17:00 hod., čtvrtek od 7:30 do 14:30 hod., úterý, 
pátek od 7:30 do 11:00 hod. na pokladně Městského úřadu Holešov, na adrese Masarykova 
628, Holešov, případně bezhotovostně převodem na účet města dle pokynů správce poplatku. 

9. Jedním prodejním místem či stánkem se rozumí vlastní prodejní plocha, včetně prodejcem 
nebo poskytovatelem služeb zabraných skladovacích a manipulačních ploch. 

10. Kontrolu plateb provádí Městský úřad Holešov prostřednictvím pověřených zaměstnanců 
města zařazených do městského úřadu a strážníci obecní policie.  

11. Tento provozní řád se nevztahuje na prodej zboží a poskytování služeb v rámci konání 
trhů na náměstí Sv. Anny. 

12. V případě porušení ustanovení tohoto provozního řádu, může provozovatel prodejce nebo 
poskytovatele služeb vyloučit z prodeje nebo poskytování služeb na tržišti na určitou dobu, pro 
případ opakovaných závažných porušení provozního řádu prodejce nebo poskytovatele služeb 
vyloučit z prodeje nebo poskytování služeb trvale. 

13. Tento provozní řád byl schválen Radou města Holešova a nabývá účinnosti dne 
01.09.2020. 


