TRŽNÍ ŘÁD

Zastupitelstvo obce Úhřetice se na svém zasedání dne 23. června 2014 usneslo vydat na
základě zmocnění v ustanovení § 18 odst. 1 zákona č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání
(živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 11 odst. 1
a § 84 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů,
toto nařízení – Tržní řád obce č. 1/2014.
Čl. 1
Úvodní ustanovení
1. Toto nařízení stanoví podmínky pro nabídku, prodej zboží (dále jen „prodej“) a
poskytování služeb mimo provozovnu určenou k tomuto účelu kolaudačním rozhodnutím
podle zvláštního zákona¹, a to na: prodejních místech, restauračních předzahrádkách,
prodeje z pojízdných prodejních zařízení a prodeje bez prodejního zařízení.
2. Tento tržní řád je závazný pro celé území obce Úhřetice bez ohledu na charakter
prostranství a vlastnictví pozemků, na nichž se nachází místo prodeje a poskytování služeb.
Čl. 2
Předmět úpravy
Tržní řád určuje:
a) místa pro prodej zboží a poskytování služeb
b) pravidla pro udržování čistoty, pořádku a bezpečnosti na prodejních místech a restauračních
předzahrádek
Tržní řád se nevztahuje na prodej pomocí automatů obsluhovaných spotřebitelem.
Čl. 3
Základní pojmy
1.
2.

3.

prodejní místo – místo, na kterém se uskutečňuje prodej zboží nebo poskytování
služeb jedním prodejcem na prodejním zařízení.
restaurační předzahrádka – vymezený prostor mimo provozovnu určenou k prodeji a
poskytování služeb kolaudačním rozhodnutím podle zvláštního zákona¹, na kterém je
provozována hostinská činnost. Restaurační předzahrádka musí mít stejného provozovatele
jako s ní související provozovna a musí s touto svým umístěním a funkčně souviset.
prodejce
a) fyzická nebo právnická osoba s příslušným oprávněním k podnikání podle zvláštního
zákona²
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4.

5.
6.
7.
8.

b) osoby podnikající podle zvláštních právních předpisů,
c) fyzická osoba nabízející zemědělské produkty z vlastní drobné zemědělské výroby
prodejní zařízení- jakékoliv zařízení (např. stánek, který není stavbou podle zvláštního
zákona¹, přenosný stánek, stůl, pult, vozík, stojan, tyč) sloužící k prodeji nebo
poskytování služeb, jehož umístěním dochází k záboru prostranství nebo prostoru nad ním.
Prodejním zařízením je rovněž automobil, přívěs nebo jiné silniční vozidlo sloužící
k prodeji nebo poskytování služeb. Prodejním zařízením nejsou běžné reklamní tabule
umístěné bez současného vystavení nabízeného zboží. Prodejním zařízení nejsou rovněž
zavazadla, z nichž je zboží prodáváno.
pojízdný prodej – prodej a poskytování služeb uskutečňovaný z pojízdných prodejních
zařízení, zejména z ložné plochy automobilu, mimo prodejní místo. Pojízdným prodejem
není provozování taxislužby a dopravy.
prodej bez prodejního zařízení – prodej a poskytování služeb uskutečňovaný mimo
prodejní místo bez použití prodejního zařízení, zejména pochůzkový prodej a podomní
prodej. Prodejem bez prodejního zařízení je i prodej realizovaný z jednoho stanoviště
pochůzkový prodej – prodej a poskytování služeb provozovaný formou pochůzky, bez
prodejního zařízení, při němž je zákazník vyhledáván na veřejně přístupných místech
podomní prodej – prodej a poskytování služeb provozovaný bez prodejního zařízení
pochůzkou v neveřejných prostorách zejména v domech určených k bydlení.
Čl. 4
Základní pravidla

Prodej na jednotlivém prodejním místě/ pojízdný prodej lze provozovat pouze na místech
určených tímto nařízením.
Všechny zúčastněné osoby jsou povinny dodržovat obecně závazné právní předpisy a
podmínky stanovené tímto nařízením.
Dále se stanovuje, že pochůzkový prodej/ podomní prodej/ a prodej bez prodejního zařízení se
na území obce Úhřetice zakazuje.
Toto nařízení se nevztahuje na prodej zboží a poskytování služeb mimo provozovnu při
slavnostech, sportovních, kulturních nebo jiných podobných akcích, včetně podomního a
pochůzkového prodeje provozovaného místními spolky při pořádání těchto akcí, na ohlášené
očkování domácích zvířat a na veřejné sbírky.
Čl. 5
Místa stanovená pro prodej a poskytování služeb
Prodejní místo je povoleno provozovat pouze na uvedeném místě, lokalitě – prostor před
Hasičskou zbrojnicí č.p. 14, na pozemku prac. č. 136/1 a 941/2 k. ú. Úhřetice.
Restaurační předzahrádku je povoleno provozovat na dále uvedených místech/lokalitě – prostor
před kulturním sálem pozemek parc. č. 137/5 k. ú. Úhřetice (viz. příloha č. 2).
Čl. 6
Rozdělení míst podle druhu prodávaného zboží nebo poskytované služby
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Na prodejním místě (specifikace umístění dle čl. 5) je možné prodávat následující sortiment
zboží: zelenina, ovoce, chovná domácí zvířata, oděvy, pracovní oděvy, stromky, boty, pečivo,
maso, uzeniny.
Na určených prodejních místech (specifikace umístění dle čl.5) je zakázán prodej
- zbraní všeho druhu a střeliva ( z.č. 119/2002 Sb., zákon o zbraních)
- výbušnin (z.č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti…., z.č. 310/2006 Sb., zákon o
nakládání s bezpečnost.materiálem)
- jedů (z.č. 356/2003 Sb., o chem. látkách a chem. přípravcích)
- omamných látek ( z.č. 167/1998 Sb., o návykových látkách)
- petard, světlic a dalších předmětů zábavné pyrotechniky( z.č. 156/200 Sb.,)
- lihovin a tabákových výrobků ( zákon č. 353/2003 Sb. o spotřebních daních § 133)
- živých zvířat (z.č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání)
- směnárenská činnost (zákon č. 219/1995 Sb., devizový zákon)
- zboží erotického charakteru, doporučování a nabízení tohoto zboží
Čl. 7
Doba prodeje a poskytování služeb
Prodejní místa mohou být provozována celoročně, s výjimkou dnů pracovního klidu.
Maximální doba provozu je od 8.00 hod do 20.00 hod.
Doba provozu restaurační předzahrádky by neměla přesáhnout dobu provozu provozovny
určené k tomuto účelu kolaudačním rozhodnutím, s níž je funkčně spojena.
Čl. 8
Pravidla pro udržování čistoty a bezpečnosti
Při prodeji zboží a poskytování služeb na prodejních místech jsou všechny zúčastněné osoby
tj. prodejci a poskytovatelé služeb a jejich zaměstnanci povinni:
- zabezpečovat trvalý a řádný úklid, udržovat čistotu prodejních míst a jejich okolí, míst
pro prodej a míst pro nakládku zboží a skladových prostor
- průběžně odstraňovat odpad i obaly ze zboží na určené místo
- k prodeji a poskytování služeb užívat je místa k tomu určená
- parkovat motorová vozidla, přívěsy, jimiž bylo dopravováno zboží na místo prodeje na
místech tomuto účelu určených
Čl. 9
Kontrola a sankce
Kontrolu nad dodržováním tohoto nařízení provádí Obecní úřad Úhřetice prostřednictvím
pověřených zaměstnanců. Tím není dotčeno provádění kontroly na tržištích, tržnicích, trzích,
tržních místech orgány dozoru podle zvláštních zákonů.
Porušení povinností stanovených tímto nařízením se postihuje podle zvláštního předpisu.
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Čl. 10
Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti 15. den od jeho vyhlášení.

Pavel Víšek
starosta

Lenka Pulpitová
místostarostka

Pozn.:
¹ zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů
² zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších
předpisů
³ zákon č. 200/1990 Sb. o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů u fyzických osob
zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů u právnických osob a
podnikajících fyzických osob
VYVĚŠENO: 7. 10. 2014

SEJMUTO: 21. 10. 2014
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Příloha č. 1 vymezení lokalit určených pro prodejní místa.
Pozemek parc. č. 136/1 a 941/2 k. ú. Úhřetice (prostor před Hasičskou zbrojnicí).

Pozemek parc. č. 187 a 137/1 k. ú. Úhřetice (kulturní sál, venkovní hřiště za sálem).
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Příloha č. 2 - vymezení lokalit určených pro restaurační předzahrádku.
Pozemek parc. č. 137/5 k. ú. Úhřetice (pozemek sousedící s kulturním sálem)
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