MĚSTO SEZIMOVO ÚSTÍ
N a ř í z e n í č. 1/2015
kterým se vydává

TRŽNÍ ŘÁD
Rada města Sezimovo Ústí vydává, podle § 18 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání,
ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 11 odst. 1 a § 102 odst. 2 písm. d) zák. č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, toto n a ř í z e n í :

Čl. 1
Úvodní ustanovení
1. Účelem tohoto nařízení je úprava stánkového prodeje na území města Sezimovo Ústí.
Nařízení je závazné pro celý územní obvod města a pro celou oblast nabídky prodeje zboží
a služeb mimo stálou provozovnu, včetně těch, které nejsou živnostmi.
2. Toto nařízení vymezuje podmínky prodeje zboží a poskytování služeb mimo provozovny
určené k tomuto účelu kolaudačním rozhodnutím podle zvláštního zákona1), zejména
prodeje ze stánků, z ložné plochy vozidel, z vozíků a z dalších obdobných prodejních
zařízení (dále jen „stánek“) na tržním místě, které je k tomuto účelu určené, podomního
a pochůzkového prodeje.
Čl. 2
Tržní místo a prodejní doba
1. Na území města je provozováno tržní místo s týdně opakovaným provozem a to
na vydlážděné ploše náměstí T. Bati v Sezimově Ústí II. Stánky nesmí zasahovat do
půdorysu sochy Strážce času. Závazné situování stánků je zakresleno na plánku přílohy
Nařízení. Provozovatelem tržního místa je Městský úřad Sezimovo Ústí (dále jen „MěÚ“).
2. Prodej na tržním místě je povolen zpravidla jeden den v týdnu, v pátek. Výjimkou může být
organizování tzv. vánočního trhu, jehož konání bude podřízeno termínům vánočních svátků.
Prodejní doba je stanovena takto :
a) v období od 1. dubna do 30. září od 06,30 hod. do 16,00 hod.,
b) v období od 1. října do 31. března od 08,00 hod. do 16,00 hod.,
c) prodejci mohou započít se stavbou stánků nejdříve půl hodiny před začátkem prodejní
doby (najíždění vozidel na prodejní plochu je zakázáno),
d) doba od 16,00 hod. do 16,30 hod. je v obou obdobích vyhrazena pro úklid prodejních
míst, složení prodejních stánků apod.
3. Stánkový prodej na jiných tržních místech a v jiné dny (např. v průběhu konání pouti
v Sezimově Ústí I., sportovních a kulturních akcích, předvánočním prodeji ryb a stromků
apod.) povoluje k tomu určená osoba, zpravidla zaměstnanec Městského úřadu Sezimovo
Ústí.
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Čl. 3
Podmínky prodeje na tržním místě, pravidla pro udržování čistoty a bezpečnosti na tržním
místě
1. Na tržním místě mohou prodávat pouze:
a) živnostenští podnikatelé na základě platného živnostenského listu2),
b) zemědělští podnikatelé (fyzické a právnické osoby) s platným osvědčením zemědělského
podnikatele3),
c) soukromě hospodařící rolníci (fyzické osoby) s osvědčením soukromě hospodařícího
rolníka4),
d) fyzické osoby prodávající přebytky své pěstitelské činnosti.
Prodej se uskutečňuje v souladu s obecně závaznými právními předpisy, hygienickými
a veterinárními předpisy a dalšími souvisejícími právními předpisy.
2. Místa pro prodej zboží a poskytování služeb musí být vybavena:
a) při prodeji obuvi místem ke zkoušení obuvi vsedě, zrcadlem a lžící na boty,
b) při prodeji oděvů zrcadlem a samostatným, alespoň plentou odděleným prostorem pro jejich
vyzkoušení,
c) při prodeji elektrospotřebičů a elektronického zboží přípojkami elektrické energie,
d) při prodeji brýlí zrcadlem.
3. Prodejní místa na tržním místě mohou být prodejcům rezervována za poplatek
100,-- Kč/měsíc. V případě velkého zájmu bude o rezervaci rozhodnuto provozovatelem
na základě výběrového řízení.
4. Prodejci prodávající zboží na tržním místě jsou povinni k udržování čistoty a bezpečnosti
na tržišti dodržovat tato pravidla:
a) zabezpečovat úklid a udržovat trvalý pořádek v místě prodeje a na místech, kde provádí
nakládku a vykládku zboží, zabezpečovat čistotu stánků a jejich okolí,
b) v průběhu prodeje a po jeho skončení likvidovat vzniklý odpad na vlastní náklady,
c) užívat k prodeji zboží a poskytování služeb jen místa k tomu určená,
d) udržovat mezi jednotlivými stánky a kolem nich dostatek prostoru k bezpečnému pohybu
zákazníků,
e) dodržovat platné hygienické a veterinární předpisy při prodeji potravinářských
a zemědělských produktů5),
f) při skladování a prodeji zboží (zejména potravin, ovoce a zeleniny) mimo prodejní pult
zajistit jeho umístění na zdravotně nezávadných podložkách, ne přímo na zemi5),
g) zelenina, brambory a lesní plody musí být před zahájením prodeje řádně očištěny, zbaveny
zeminy a zvadlých částí, ovoce musí mít tržní jakost a musí být jakostně přetříděno5),
5. Prodejci nesmí na místech pro prodej zboží a poskytování služeb:
a) prodávat bez stánku, tj. např. prodávat zboží ze země, karosérií vozidel, zavazadel, krabic
a jiných obalů; ze závěsných pultů, tyčí a konstrukcí (tzv. pochůzkový prodej),
b) ponechat vyprodukovaný odpad a to ani ve veřejných odpadkových koších a kontejnerech
na separovaný odpad nebo v jejich blízkosti,
c) rozkládat stánky a jejich části ani jinak s nimi manipulovat v době nočního klidu
(tj. od 22:00 hod. do 6:00 hod.), ani je zde v tuto dobu ponechávat.
6. Prodejci prodávající dle živnostenského zákona jsou povinni označit prodejní místo (stánek,
prodejní pult apod.) viditelně jménem a příjmením resp. obchodní firmou nebo názvem
provozovatele, identifikačním číslem, místem podnikání resp. sídlem a jménem a příjmením
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osoby odpovědné za provoz prodejního místa6), ostatní prodejci jménem, příjmením
a trvalým bydlištěm. Prodejci jsou dále povinni označit prodávané zboží viditelně
cenovkami nebo zpřístupnit zákazníkům ceník prodávaného zboží7a).
7. Provozovatel tržního místa je povinen
a) dohlížet na to, zda prodávající dodržují čistotu a pořádek v době prodeje a po jeho ukončení,
b) dohlížet na prodej zboží tak, aby nebyl uskutečňován mimo prodejní místa, tj. aby
nedocházelo k přímému prodeji zboží přímo ze země, zavazadel, přívěsných vozíků apod.,
přičemž stání vozidel v prostoru prodejních zařízení, na chodnících a veřejné zeleni je
zakázáno.
Čl. 4
1. Na tržních místech je zakázáno prodávat
a) poživatiny ze surovin živočišného původu včetně jatečních zvířat a drůbeže a částí jejich
těl,
b) léčivé rostliny v jakékoli formě včetně jejich směsí,
c) kachní a husí vejce, mlékárensky nezpracované mléko a mléčné výrobky, domácí
výrobky z vajec a zvěřiny, sušené houby a osiva,
d) zboží erotického charakteru a pornografii.
Čl. 5
Zakázané druhy prodeje zboží a poskytovaných služeb
1. Tyto druhy prodeje zboží nebo poskytování služeb mimo provozovny k tomuto účelu
určené kolaudačním rozhodnutím dle zvláštního zákona1 na celém území města
Sezimovo Ústí zakázány7b:
a) pochůzkový prodej zboží a poskytování služeb,
b) podomní prodej zboží a poskytování služeb, kdy je bez předchozí objednávky
nabízeno, prodáváno zboží a poskytovány služby uživatelům v bytech, domech
nebo budovách.
2. Pochůzkovým prodejem se rozumí prodej zboží nebo poskytování služeb fyzickými
a právnickými osobami na veřejných prostranstvích, kdy zboží má prodávající u sebe
(zavazadla, tašky, konstrukce, tyče, závěsné pulty apod.). Není rozhodující, zda
prodávající stojí na místě nebo se pohybuje. Pochůzkový prodej je zpravidla
provozován formou pochůzky, při níž je potenciální uživatel zboží nebo služeb
vyhledáván prodejcem z okruhu osob na veřejném prostranství či veřejně přístupných
místech.
3. Podomní prodej je nabídka, prodej zboží nebo poskytování služeb fyzickými
a právnickými osobami provozovaná obchůzkou jednotlivých bytů, domů, budov
bez předchozí objednávky.
Čl. 6
Poplatky
1. Prodejci jsou povinni zaplatit poplatek za užívání veřejného prostranství podle platné
a účinné obecně závazné vyhlášky města Sezimovo Ústí o místních poplatcích8).
2. Na hlavním tržním místě a na ostatních tržních místech vybírá poplatek k tomu pověřená
osoba, zpravidla zaměstnanec Městského úřadu Sezimovo Ústí; o zaplacení poplatku
se vydává potvrzení. Potvrzení je plátce povinen uschovat pro případ kontroly.
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Čl. 7
1. Prodej na hlavním a ostatních tržních místech kontrolují pověření pracovníci Městského
úřadu Sezimovo Ústí.
Čl. 8
Sankce
1. Porušení tohoto nařízení může být postihováno podle zvláštních předpisů9).
Čl. 8
Závěrečná ustanovení
1. Zrušuje se Nařízení č. 7/2004 a Nařízení č. 1/2008, ve znění pozdějších změn, kterými byl
vydán Tržní řád.
2. Toto nařízení bylo schváleno Radou města dne 12.1.2015 a nabývá účinnosti dne 1.2.2015.
________________________________________________________________________________
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, ve znění pozdějších předpisů
3)
zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů
4)
zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů
5)
zejména zákon č. 166/1999 Sb. o veterinární péči, vyhláška č. 289/2007 Sb. o veterinárních a hygienických
požadavcích na živočišné produkty, zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně
a doplnění některých souvisejících zákonů, včetně prováděcích vyhlášek k tomuto zákonu
6)
§ 17, odst. 7 a 8, písm. a) zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve
znění pozdějších předpisů
7a)
§ 12 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů
7b)
§ 18 odst. 3 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů
8)
Obecně závazná vyhláška č. 2/2010 o místních poplatcích, ve znění pozdějších změn.
9)
zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
1)
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