Město Kolín
Nařízení města Kolína č. 5/2020,
kterým se mění a doplňuje Nařízení města Kolína č. 2/2014 ve znění
Nařízení města Kolína č. 6/2019, kterým se vydává tržní řád
Rada města Kolína se dne 04.05.2020, č. usnesení 2294/60/RM/2020/Veřejný, usnesla vydat na
základě ustanovení § 18 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon),
ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 11 odst. 1 a § 102 odst. 2 písm. d)
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, toto nařízení:

Článek I
Tímto se zcela nahrazuje dosavadní Příloha č. 2, a to následujícím zněním:
Kolín I Karlovo náměstí - jižní část středové plochy, část pozemku parc. č. 2805/12, rozloha
900 m2, prodej ovoce a zeleniny, lesního ovoce, květin, řezaných květin z vlastní produkce,
stromků, skalniček, sadby, cukrářských a pekařských výrobků, pečiva, medu, balených potravin
živočišného původu (paštiky, sýry apod.) z vlastní produkce nebo produkce drobných farem,
velikonoční, dušičkové, adventní a vánoční zboží, jak z vlastní produkce, tak v rámci obchodní
činnosti. Dále prodej řemeslnických a uměleckých předmětů a prodej farmářských produktů, které
nejsou v kamenných obchodech běžně dostupné.
V případě akce pořádané na ploše Karlova náměstí mohou prodejci po dohodě s pověřeným
zaměstnancem úřadu prodávat v podloubí nebo na chodníku Karlova náměstí.
Kolín VI náměstí Svobody — podél středového chodníku na části pozemku parc. č. 646/3, rozloha
30 rn2, sortiment zboží stejný jako na tržním místě Karlova náměstí a dále prodej občerstvení.
Kolín V Ke Hřbitovu — na parkovišti u hřbitova na části pozemku parc. č. 650/3, rozloha 30 m2,
pouze prodej zboží k Památce zesnulých, maximálně 14 dnů před 2. listopadem.
Kolin Il. náměstí Republiky — prostor mezi prodejnou a parkovištěm na pozemku parc. č. 2811/18,
rozloha 15 m2, prodej občerstvení, velikonočního, dušičkového, adventního a vánočního zboží.
Kolín Il. parkoviště u Centra prostor vymezený ulicemi Bezručova, Dělnická, Masarykova a Tyršova
na části pozemku parc. č. 2515/40, rozloha 60 m2 prodej sortimentu stejného jako na tržním místě
Karlovo náměstí a dále prodej občerstvení.
Kolín, Štítary – prostor vedle ulice Za Školou – vyhrazená část pozemků parc. č. 2315/1,
parc. č. 3033 a parc. č. 3034/1, 2965/2, 2325/2, rozloha 3000m2, sortiment zboží a nabízených
služeb je v kompetenci provozovatele, pokud to není v rozporu s obecně závaznými předpisy.

Článek II
Tímto se zcela nahrazuje dosavadní Příloha č. 3, a to následujícím zněním:
Seznam trhů
Kolín I, Karlovo náměstí – středová plocha náměstí ohraničená vozovkou, část pozemku
parc. č. 2805/12, sortiment zboží a nabízených služeb je v kompetenci provozovatele trhů, pokud
to není v rozporu s obecně závaznými předpisy.
Velikonoční – ve čtvrtek, v březnu nebo dubnu.
Májový – ve čtvrtek, v květnu.
Posvícenský – v pondělí, v srpnu nebo v září.
Řemeslný – ve čtvrtek, v září.
Havelský – ve čtvrtek, v říjnu.
Martinský – ve čtvrtek, v listopadu.
Adventní – v pátek, v listopadu.
Vánoční – v prosinci jako součást adventního programu.
Farmářské – v pátek, 1x – 2x měsíčně, v březnu až říjnu

Článek III
Přílohy uvedené v Článku I a Článku II zcela nahrazují přílohy k původnímu nařízení, a to ode dne
nabytí účinnosti tohoto nařízení.

Článek IV
Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem následujícím po dni jeho vyhlášení.
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