Tržní řád Tradiční adventní trhy Nové Adabertinum
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Tradiční adventní trhy se konají v budově hotelu Nové Adalbertinum v Hradci Králové, Velké
náměstí 32 a před budovou hotelu každý rok první adventní víkend.
Otevírací doba trhů: pá 12:00 – 20:00, so 9:00 – 20:00 a ne 9:00 – 17:00.
Na trhu je možné prodávat především vlastní výrobky lidové tvorby a uměleckých řemesel nebo
zboží týkající se adventního času (věnce, výzdobu, dřevěné hračky, PF, obrázky, výrobky z medu,
pečivo, tepelně zpracované masné a mléčné výrobky, koření, šperky, výrobky ze skla, proutí,
drátkování, dřevořezby apod.). Provozovatel trhu si vyhrazuje právo posoudit prodejní sortiment
a v případě nerespektování podmínek trhu ho vyloučit.
Provoz trhu probíhá ve stanovený čas a řídí se tímto provozním řádem. Pro prodej na trhu jsou
preferovány rozložitelné stánky. Rozmístění stánků a prodejních míst je určeno výhradně
provozovatelem. Najíždět na trh může prodejce ve čtvrtek od 16:00 do 20:00, pokud provozovatel
neurčí jinak. Pokud prodejce neobsadí rezervované místo do 12:00 v pátek, má provozovatel trhu
právo poskytnout místo jinému prodejci.
Ve vyhrazeném prostoru mohou prodávat a nabízet služby prodejci, jejich rodinní příslušníci,
případně, další pověřené osoby, kteří budou s prodávaným zbožím dostatečně obeznámeni, aby
mohli poskytnout potřebné informace kupujícím. Prodejci potravin musí mít u sebe platný
zdravotní průkaz.
Prodejce má od provozovatele trhu pronajaté místo (stůl). V případě využití vlastního stánku či
stolu je prodejce povinen jej složit, rozložit a odvézt ho ve vlastní režii. Prodejní místo je nutné
vyklidit a předat čisté nejpozději v neděli do 19:00.
Prodejce uzavře s provozovatelem trhu nájemní smlouvu na tři dny (viz potvrzení přihlášky).
Prodejce je povinen obsadit místo, které mu bylo přiděleno a dodržovat výměru metrů.
Prodejní místo musí být na vhodném, trvale viditelném místě označeno identifikačními údaji
prodávajícího. Každé prodejní místo musí být vybaveno hasicím přístrojem.
Prodejce je povinen dodržovat ustanovení zákona o živnostenském podnikání, pokud se na něj
vztahuje. Na pokyn provozovatele nebo jeho pověřeného zástupce, kontrolních orgánů města a
kontrolních orgánů státní správy je povinen prokázat splnění podmínek provozování živnosti,
případně prokázat své pověření. Prodejce je povinen na vyžádání vydat kupujícímu doklad o
zaplacení podle platných předpisů ČR. Prodejce je povinen dodržovat ustanovení zákona o
potravinách, hygienické a veterinární předpisy.
Prodávané zboží a výrobky musí být viditelně označeny cenovkou a potraviny také údaji
v souladu se zákonem o potravinách. Prodejce odpovídá za dodržování všech předpisů pro prodej
zboží. Zboží musí být na stole vyloženo esteticky.
Na trhu je zákaz prodávat pyrotechnické, tabákové a jinak nebezpečné výrobky.
V celém prostoru hotelu je zákaz kouření a používání otevřeného ohně s výjimkou tepelné úpravy
potravin, kovářské výhně a osvětlení jednotlivých stánků svíčkami, kahánky a aromalampami,
vždy umístěných tak, aby nebyl možný styk s hořlavými látkami.
Prodejci jsou povinni v souladu s § 4 vyhlášky MV č. 23/2008 Sb., svůj nebo zapůjčený stánek
vybavit alespoň jedním přenosným hasicím přístrojem práškovým nebo sněhovým se schopností
nejméně 13A nebo přenosným hasicím přístrojem s hasicí schopnosti nejméně 21A. Prodejci,
kteří mají pronajaté místo (stůl) jsou povinni zabezpečit preventivní požární ochranu taktéž
s touto výjimkou: má-li jedna osoba (prodejce) pronájem několik prodejních míst a stoly budou
umístěny vedle sebe je možnost zajistit požární ochranu jedním přenosným hasicím přístrojem.
Výjimka platí maximálně pro 5 stolů.
Prodejce je povinen udržovat prodejní místo i svůj pracovní oděv v čistotě a odpady ukládat do
sběrných nádob k tomu určených (koše na zahrádce a sběrné nádoby na parkovišti).
Provozovatel trhu zajistí pro prodejce povolení pro příjezd a odjezd. Parkovat lze při vykládání a
nakládání zboží na hotelovém parkovišti nebo přímo před hotelem, a to po dobu nezbytně
nutnou! Pak musí prodejce odjet a parkovat v parkovacím domě, v přilehlých ulicích pod
Velkým náměstím za poplatek, nebo na parkovišti městského koupaliště Flošna cca 500 m (10
min.) ZDARMA. V sobotu a neděli se může parkovat přímo na Velkém náměstí za 40,- Kč/den.

16. Provozovatel trhu zajistí přípojku na elektřinu pro prodejce, kteří to předem ohlásili provozovateli
trhu. Prodlužovací šňůru k přípojce si zajistí prodejce. Připojení k přisvícení (lampička) je 20,Kč/den, ohřívač na medovinu, svařené víno, rychlovarná konvice lednice, mrazák, chladicí vitrína
100,- Kč/den.
17. Toalety jsou pro prodejce k dispozici v každém patře budovy.
18. Prodejce je zodpovědný za všechny škody, které způsobí. Prodejní místo je přiděleno k dispozici
ve stavu převzatém a po skončení trhu je v tomto stavu i předáno provozovateli (místo uklizené,
stůl čistý, odpadky odnesené).
19. Správcem trhu je Tomáš Kleiber, tel.: 777 626 805.
20. Provozovatelem trhu je Bohemia Event Service, s. r. o., Revoluční 1082/8, 110 00 Praha 1 –
Nové Město, IČ: 02660148, DIČ: CZ02660148.

V Hradci Králové dne 25. 10. 2016

__________________________
Tomáš Kleiber – správce trhu

