Městský úřad Semily
Husova 82, 513 13 Semily
Odbor správy majetku
VÁŠ DOPIS zn.:
ZE DNE:
NAŠE čj.:
Ev. č.
VYŘIZUJE:
TEL.:
FAX:
E-MAIL:

OSM/
Ing. Lampa
+420 481 629 217
+420 481 622 534
lampa@mu.semily.cz

V SEMILECH 10.3.2010

Věc : Tržiště zemědělských produktů v Semilech
Vážení pěstitelé, chovatelé a zemědělci,
Rada Města Semily schválila záměr zřízení tržiště místních zemědělských produktů. Jedná se
o záměr, kdy by Město poskytlo prodávajícím prodejní místo – stánky, nebo prodejní stoly –
za symbolický poplatek + nezbytné zázemí pro prodej. Předpokládaná doba prodeje by byla
jeden nebo i více dnů v týdnu, podle sezony, nabídky produktů a poptávky kupujících. Na
tržišti by měli oprávnění k prodeji živnostníci, registrovaní zemědělci a osoby prodávající
zemědělské produkty z vlastní drobné zemědělské výroby, které nejsou registrovanými
zemědělci. Předpokládáme, že předmětem prodeje by byly především rostlinné produkty,
lesní plody, květiny, osiva a sadba, houby, ovoce a zelenina, včelí med, a potraviny a
suroviny živočišného původu, za podmínek odsouhlasených Krajskou veterinární správou.
V souvislosti s tímto záměrem si Vás dovoluji požádat o Vaše stanovisko v tom
smyslu, měli-li byste o takovýto způsob prodeje svých produktů zájem, jaké produkty byste
byli schopni nabídnou, jak často – tj. kolik dní v týdnu - předpokládáte prodej, v jakém
ročním období, tzn.jestli celoročně, nebo sezonně, ve kterých měsících v roce a jaká
prostorová, organizační, stavební nebo jiná opatření byste pro prodej Vašich produktů ze
strany města potřebovali zajistit. Město má na zřízení tržnice a nezbytného zázemí vyčleněny
určité finanční prostředky. Bez odezvy konkrétních zájemců o prodej je však problematické
provádět jakékoliv úpravy prostor budoucí tržnice. Vaši odpověď očekáváme do konce
měsíce března na výše uvedenou adresu města, odbor správy majetku, nebo mailem na
mailovou adresu lampa@mu.semily.cz, popř. hruba@mu.semily.cz . Případně mne můžete
kontaktovat i telefonicky na výše uvedeném telefonním čísle, popř. i na tel. č. 606605400.
Děkuji za pochopení.
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