STATUTÁRNÍ MĚSTO
KARVINÁ

Provozní řád
závazný pro konání farmářských trhů v Karviné konaných na Centrálním tržišti v KarvinéFryštátě, na parc. č. 66 v kat. území Karviná-město, vydaný v návaznosti na Tržní řád
Schváleno:

27.01.2016

Účinnost:

20.02.2016

Zpracovatel:

Odbor organizační

Rada města Karviné vydala dne 27. 01. 2016 Provozní řád, který upravuje podmínky prodeje a
organizaci farmářských trhů v Karviné (dále jen „Provozní řád“):
Článek 1
Farmářské trhy
1.1

Farmářskými trhy se rozumí prodejní akce za podmínek dále stanovených (dále jen „trhy“).

1.2

Pořadatelem trhů je statutární město Karviná, Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná – Fryštát.
Kontaktní údaje: www.karvina.cz, e-mail: farmarsketrhy@karvina.cz, telefonní kontakt: 596 387
302.
Článek 2
Předmět prodeje

2.1

Předmětem prodeje na trzích může být pouze sortiment, tj.: zboží, které tematicky odpovídá
charakteru tohoto trhu. Přednostně je prodáváno regionální zboží. Sortiment prodávaný na
trzích:
- zemědělské plodiny a potraviny (místní druhy zeleniny, ovoce a výrobky z nich),
- mlékárenské produkty: mléko, sýry, tvaroh, jogurty atd.,
- pekařské a cukrářské výrobky: chléb, koláče, pečivo všeho druhu, ostatní výrobky ze
zemědělských plodin (pšenice, žita, luštěnin apod.),
- masné výrobky: maso a všechny masné (uzenářské) výrobky z nich,
- sadba všeho druhu včetně semen,
- mošty, destiláty, piva, vína,
- bio produkty,
- řemeslné a rukodělné výrobky,
- další související zboží.

2.2

Od výše uvedeného sortimentu se může prodejce odchýlit pouze se souhlasem pořadatele.
Pořadatel si vyhrazuje právo posoudit prodejní sortiment a povolit prodej zboží, které se
zaměřením trhu souvisí a nepopírá ho, popřípadě nevhodné zboží nebo jeho část z prodeje
vyloučit.
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Článek 3
Místo konání a doba prodeje
3.1

Trhy se konají na Centrálním tržišti v Karviné-Fryštátě, ul. Fryštátská, na parc. č. 66 v k.ú.
Karviná-město, k dispozici je 28 ks prodejních stolů (dále jen „prodejní zařízení“) s manipulační
plochou.

3.2

Trhy se konají řádně každou třetí středu v měsíci květnu až prosinci daného roku. Mimořádně
se mohou trhy konat na základě rozhodnutí Rady města Karviné. Ve všech případech se trhy
konají v době od 9:00 do 16:00 h. Obsadit přidělené prodejní zařízení může prodejce od 7:00 h
s tím, že pokud prodejce neobsadí rezervované zařízení do 9:00 h, má pořadatel právo
poskytnout ho jinému zájemci. Prodejní zařízení je nutno vyklidit nejpozději do 17:00 h.
Článek 4
Podmínky prodeje

4.1

Provoz trhu probíhá od 7:00 h do 17:00 h a řídí se tímto Provozním řádem. Prodejce je povinen
obsadit prodejní zařízení s pořadovým číslem, které mu bylo přiděleno po uzavření ústní
smlouvy o výpůjčce. O uzavření ústní smlouvy o výpůjčce prodejního zařízení je vydáváno
písemné potvrzení, které je nepřenosné.

4.2

V prostoru tržiště mohou prodávat a nabízet své služby prodejci, a to především farmáři a jejich
rodinní příslušníci, případně další pověřené osoby, které budou s prodávaným zbožím
obeznámeni tak, aby mohli poskytnout potřebné informace kupujícím. Prodejce poskytne
pořadateli informace k sortimentu prodávaného zboží či výrobě v požadované míře.
Článek 5
Povinnosti prodejce

5.1

Prodejci jsou povinni se před samotným prodejem na trzích zaregistrovat za tímto účelem
u pořadatele a uzavřít rovněž ústní smlouvu o výpůjčce, o jejímž uzavření obdrží písemné
potvrzení.

5.2

Prodejce je povinen na vhodném, trvale viditelném místě označit prodejní zařízení svými
identifikačními údaji (jméno a příjmení, popř. obchodní firma) a veškeré prodejní zboží musí být
označeno cenovkami, příp. vyvěšen ceník, ve kterém budou uvedeny ceny za jednotku (kg, ks,
litr…atd.).

5.3

Prodejce se zavazuje, že prodávané zboží na farmářském trhu v Karviné pochází od farmáře
nebo výrobce potravin, který garantuje původ prodávaného zboží z vlastních zdrojů a je
schopen tento původ při prodeji prokázat. Prodejce poskytne provozovateli tržiště informace k
sortimentu prodávaného zboží či výrobě v požadované míře.

5.4

Prodejci jsou povinni dodržovat ustanovení zákona o živnostenském podnikání, pokud se na ně
vztahuje. Všichni prodejci jsou pak povinni dodržovat ustanovení zákona o zemědělství,
potravinách a tabákových výrobcích a související hygienické a veterinární předpisy.

5.5

Prodejce je zodpovědný za to, že při produkci, sklizni, skladování, zpracování, výrobě, balení a
značení nabízených výrobků dodržel všechny právní předpisy.

5.6

Prodejce je povinen udržovat prodejní zařízení i svůj pracovní oděv v čistotě.

5.7

Prodejce je povinen zabránit nevhodnému vzájemnému ovlivňování zboží a dále zboží chránit
před přímými slunečními paprsky a ostatními nepříznivými vlivy (např. prachem, hmyzem,
mrazem, vlhkem, kouřem apod.)

5.8

Prodávané zboží musí být na stole vyloženo esteticky. Preferovány jsou dřevěné, dýhové
přepravky, koše, tácy apod.

5.9

Prodejce je povinen se řídit veškerými platnými právními předpisy vztahující se k prodeji.
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5.10 Prodejce je zodpovědný za všechny škody, které způsobí provozovateli. Prodejní zařízení je
prodejci předáno ve stavu způsobilém ke smluvenému účelu užívání a po skončení trhu je
prodejcem v tomto stavu i předáno pořadateli.
5.11 Prodejci jsou povinni vyprodukovaný směsný odpad ukládat do pytlů, které jsou umístěny před
kanceláří správy tržiště. Nebezpečný odpad (živočišný) je prodejce povinen zlikvidovat a odvézt
ve vlastní režii. Prodejce zodpovídá po ukončení prodeje za pořádek a čistotu v prostorách a
kolem prodejního zařízení. Likvidace vedlejších produktů živočišného původu musí odpovídat
hygienickým předpisům. Prodejce je povinen na požádání kontrolnímu orgánu předložit
potvrzení o likvidaci.
Článek 6
Povinnosti pořadatele
6.1

Pořadatel trhu zajistí přípojku na elektřinu pro prodejce, kteří ohlásili předem pořadateli trhu
odběr elektrické energie. Prodejce si zajistí k přípojce v dostatečné délce elektrokabel, který
musí mít schválenou revizi dle platných norem. Prodávající bere na sebe odpovědnost při
manipulaci s elektrorozvaděčem (zapojení a odpojení elektrokabelu). Pořadatel neručí
za případné úrazy vzniklé v souvislosti se zapojením a odpojením elektrokabelu. V případě
vzniku škody na elektrorozvaděči je prodejce povinen ihned tuto skutečnost oznámit pořadateli.

6.2

Parkování pro prodejce je zajištěno na manipulační ploše u tržiště, dále na ul. Fryštátské
od křižovatky vedoucí směrem k nemocnici (po čp. 166), případně je možno parkovat
na veřejných parkovacích plochách (např.: poblíž tržiště na ul. K. Śliwky podél domu čp. 154,
parkoviště na ul. K. Śliwky u sauny, záchytné parkoviště u Slezské univerzity v Karviné,
záchytné parkoviště za Obecním domem Družba apod. Pokud bude probíhat prodej i na
manipulační ploše u tržiště, nebude možné na ni parkovat.

6.3

Pořadatel je povinen zajistit přístup ke zdroji vody a toaletám.

6.4

Pořadatel zajistí odvoz směsného odpadu.

6.5

Pořadatel za prodané zboží na trzích nepřebírá jakoukoli záruku.
Článek 7
Kontrola a sankce

7.1

Dodržování Provozního řádu jsou oprávněny kontrolovat osoby pověřené statutárním městem
Karviná. Následkem porušení tohoto Provozního řádu je okamžité vyloučení prodejce z dalšího
prodeje na trzích.
Článek 8
Závěrečné ustanovení

8.1

Tento Provozní řád ruší Provozní řád závazný pro konání farmářských trhů v Karviné konaných
na Centrálním tržišti v Karviné-Fryštátě, na parc. č. 66 v kat. území Karviná-město, vydaný
v návaznosti na Tržní řád, který byl vydán Nařízením č. 8/2010, kterým se vydává Tržní řád, ve
znění pozdějších předpisů, schválený Radou města Karviné dne 20. 11. 2013.

8.2

Tento Provozní řád byl schválen Radou města Karviné usnesením č. 1912 ze dne 27. 01. 2016
a nabývá účinnosti 20. 02. 2016.

Tomáš Hanzel v. r.
Primátor
Ing. Jan Wolf v. r.
náměstek primátora
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