FARMÁŘSKÉ TRŽIŠTĚ TOULOVCOVO NÁMĚSTÍ LITOMYŠL– TRŽNÍ ŘÁD
Farmářské tržiště
Farmářské tržiště je především potravinovým trhem. Je to vymezený prostor, umožňující prodej
a poskytování služeb (dále jen „tržiště“), kde mohou především farmáři nebo jejich rodinní
příslušníci, event. jiní, jimi určení prodejci prodávat v tržním řádem stanovený čas své výrobky,
rovněž stanovené tržním řádem. Pro prodej farmářských výrobků jsou určeny přenosné,
složitelné a rozložitelné prodejní stánky. Rozmístění stánků je určeno plánkem.
Prodejní místo/stánek
Prodejní/tržní místo musí být na vhodném, trvale viditelném místě označeno jménem a
příjmením, popřípadě obchodní firmou provozovatele ‐ fyzické osoby nebo názvem popřípadě
obchodní firmou u provozovatele ‐ právnické osoby a identifikačním číslem provozovatele.
Prodejce je povinen dodržovat tržní řád. Prodejce je povinen prodejní stánek i prodejní místo
udržovat v čistotě a dobrém technickém stavu.
Čistota a bezpečnost
Při prodeji zboží a poskytování služeb na tržišti jsou prodejci povinni:
a) dodržovat zásady osobní čistoty a udržovat pracovní oděv v čistotě,
b) zabezpečovat zde trvalý a řádný úklid, udržovat čistotu stánků,
c) průběžně odstraňovat odpad i obaly ze zboží na určené místo utříděné podle jednotlivých
druhů a kategorií odpadů.
d) ovoce, zeleninu, brambory a lesní plody dovézt před nabízením k prodeji již očištěné a
zbavené zavadlých částí,
Prodejní sortiment
Na tržišti se mohou prodávat výhradně výrobky z domácích (českých) farem, tedy výpěstky a
chovy pocházející z domácí (české) produkce. Například: ovoce a zelenina, byliny a koření,
květiny a sazenice, med, vejce, chléb a pečivo, koláče, perníky, domácí, mošty a džusy, ale i
rukodělné nebo řemeslné výrobky, košíky, víno, pivo, destiláty, apod.
Otevírací doba tržiště
Tržiště je otevřeno v sobotu od 8:00 do 12:00. Pokud si prodejce rezervoval
prodejní místo a do 7:45 jej neobsadí, má správce právo místo poskytnout jinému prodejci.
Povinnosti prodejce
Prodejci jsou povinni dodržovat ustanovení zákona o živnostenském podnikání, pokud se na ně
vztahuje. Prodejce je povinen na vyžádání vydat kupujícímu doklad o zaplacení podle platných
předpisů ČR. Všichni prodejci jsou povinni dodržovat ustanovení zákona o zemědělství,
hygienické a veterinární předpisy.
Ostatní
Prodejce je zodpovědný za všechny škody, které sám nebo jeho pomocníci zaviní.
Kontaktní osoba
Petr Malota, telefon: +420 773 484 300

