
Město Vyšší Brod
Nařízení města č. 1/2008

Tržní řád
Rada města se na svém zasedání dne24.||.2008 usnesením č.ÍIl2 usnes|a na zák|adě $ l8

odst.I a3 zákonač.455ll99l Sb. o živnostenskérn podnikání ( Živnostenský zákon).ve
zněnípozdějšíchpředpisů,avsouladus$llodst. la$l02odst.2písm.d)zákonač.
l28l2000sb. o obcích (obecní zřízení). v platném zněnítoto na(ízení:

Čl. t

Úvodní ustanovení

Toto nařízení stanovuje podmínky pro nabídku aprode.i zboŽí(dá|e.ien.' prodej'') nebo
poskytování sluŽeb mimo provozovnu k tomuto úče|ir určenou pod|e zv|áštního zákona,,
naúzemí města Vyšší Brod, včetně prodeje zpojízdn,ýchzařízení a přívěsů'

čl. lr

Vymezení základních pojmů

(1) Tržnice a tržiště jSou Vymezené prostory uvedené v příloze č. I tohoto na(ízení, určené k
prodeji zboŽí nebo poskytování sluŽeb mimo provozovnu.

CI. ilI

Podnrínky pro provoz

Místa pro prodej zboŽí a poskytování sIužeb na území města

Tržiště a trŽnice (dále jerr ''tržiště'') |ze provozovatza účelem prodeje zboŽí a poskytování
služeb jen na místech určených v příloze č. I tohoto nařízení'

Na jiných pozemcích na území ntěsta Vyšší Brod přímo neurčených v příloze tohoto
nařízení,jak na pozemcích ve v|astnictví města, tak i na ostatních pozemcích ve vlastnictví
fyzické nebo právnické osoby, nrelze prodej zboží a poskyování s|uŽeb včetně
pří|ežitostného, pochůzkového nebcl pojízdného prodeje zboží a poskytování sIužeb
provozovat' (výjimku rnůŽe povolit Rada města VyŠší Brod pro jednorázový nebo
krátkodobý prodej zboží a poskytování s|užeb ).

(1)

(2)



CI. IV

Stanovení kapacity a přiměřené vybavenosti mÍst pro nabídku, prodej zboŽí a poskytování

služeb

(1) Vymezení trŽišt'' stanovení jejich kapacity a vybavenostije uvedeno v příloze, která je
nedílnou součástí tohoto na(ízeni.

(2) TrŽiště musí bý vybavena tak, aby byl zajištěn jejich iádný,bezpečný a
nerušený provoz' mezi prodeiními zařizeními musí být vytvořen prostor pro pohyb
zákazníkŮ.

CI.V

Doba prodeje zboŽí a poskytování s|užeb

(1) Tržiště mohou být provozovány po dobu ce|ého roku' doba prodeje a poskytování s|užeb

je od 7,00 hod. do 21,00 hod. (pokud v ptí|ozetohoto naÍízení není stanoveno jinak)

Čt. vt

Oprávnění k prodeji

Na tržištích mohou prodávat osoby oprávněné k tomuto podle zvláštních předpisů (dále jen
prodávající). Těmito osobami.jsou zejmérra:

(1) osoby oprávněné k této činnosti pod|e zákona2)
(2) osoby podnikaj ící v zemědě|ství
(3) osoby bez Živnostenského oprávnění rl případě, Že se jedná o prodej nezpracovaných

rost|inných a živočišných výrobků z r,,lastní drobné pěStite|Ské a chovatelské činnosti
a prodej lesních plodin přímým spotřebite|ůrn

čt. vll
Podmínky prodeje a povinnosti prod.ávajících na tržnicích, tržištich atržních místech

(1) Prodávajícíje povinen před zahájením.prodeje předložit osobě oprávněné k provozování
tržiště (dá|e jen provozovate|) doklady o oprávnění k prodeji. Tato povinnost se nevztahuje na
prodejce, kteří uSkutečňují prodej. ke kterému není oprávnění potřeba.

(2) Prodávající.ie povinen před zahájenírn prode.ie poŽádaÍ provozovate|e o určení místa prodeje a
zap|atiÍ přís l u šný pop l atek.



(3) Místo prodeje musí prodejce viditelně označit svým jrnénem, příjmením nebo obchodní
firmou, identifikačním číslem pokud rnu by[o přiděleno, síd|em' místem podnikánínebo
trvalým bydlištěm, případně jménem os;oby, která prodejci za prodej na tržišti odpovídá.

(4) Zboží musíbýt viditelně označeno cenou nebo musí být volně přístupný ceník prodávaného
zboŽi. Prodávající je povinen vydat na požádání kupujícímu doklad o zakoupení zboží.

(5) Prodejce není oprávněn umístit zboŽí rnimo místo, které mu bylo provozovatelem k prodeji
vyhrazeno.

(6) Prodávající je povinen udrŽovat pronajlaté prodejní místo v čistotě a po skončení prodeje jej
neprod|eně uvést do Stavu, ve kterém se nacháze|o před započetím prodeje.

(7) Provozovatel trŽiště vede evidenci prodáva.iících.5)

(8) K příleŽitostnému stánkovému prodeji |ze pouŽít prodejní zařízení, které odpovídá
požadavkům a podmínkám Města Vyšší Brod. tj. k|asické kovové nebo dřevěné konstrukce
s prodejními pulty. PouŽití prodejních karavanů ajiných mobi|ních zařízení musí bý před
zahájením prodeje schvá|eno provozo.vatelem. Prodejcům s prodejním zařízením
nestandardním|ze povoIení k prodeji rrdepřít. NestandardnímzaÍízením jsou zejména:
narychlo vyrobené nestabilní konstrukce ohroŽující zdraví a za(ízení rušící okolí svým
vzhledem.

Čt. vtrt

Zakázané druhy prodeje zbožía poskytovaných služeb

(1) Na území města Vyšší Brod se zakazuje na tržištích prodávat následujícídruhy
zboží:

a) prodávat zbraně, střelivo a výbušniny
b) prodávat zábavnou pyrotechniku
c) prodávat alkoholické nápoje a tabák.ové výrobky

čt. tx

Pravid|a pro udržovární čistofy a bezpečnosti na tržišti

Při prodeji zboží a poskytování s|užeb na trŽištích jsou všechny zúčastněné osoby
( provozovatelé, prodávající a poskyto.'latelé sluŽeb) povinny:

a) zabezpečit trvalý aádný úk|id' udr;Žovat čistotu stánků, prodejních míst i míst pro
nakládku a vykládku zboŽí a skladových prostor azabezpečit průchodnost

b) nepřípustné je vykládatzboží naZefil, kromě toho, které jinak
prodávat ne|ze a dá|e na kapotách aut, volných šňůrách apod.

c) ovoce, zeleninu a lesníplody nabíze:Í k prode.ji.iiž řádně očištěné azbavenézavad|ých
části



d) uposlechnout pokynů osob oprávněných kontroIovat dodrŽování tohoto nařízení.tj.
stráŽníků městské policie a pověřených zaměstnanců města

CI. X

Pravidla fizení provozu tržiště

Prodej na trŽišti řídí provozovateI
ProvozovateIje povinen zajistit na trŽišti:

a) vybavení popsané v příloze nařízení
b) seznámení prodejců s tímto na(ízením

Za nedostatky, které se týkají mnoŽství a jakosti prodávaného zboží odpovídá prodávající
odpovědnostzabezpečnost, odvoz a Iikvidaci odpadLr se řídí p|atnými právními předpisy.

CI. XI

Poplatky

Sazby zauŽívání prodejního místa natržištích stanovíprovozovate|. Provozovatel odpovídáza
zpřístupnění platného sazebníku poplatliů.

Čt. xu
Kontrola prodeje a sankce

(1) KontroIu dodrŽování ustanovení tohotc, naÍízení provádí provozovate|. pověření zaměstnanci
města a strážníci městské policie

(2) Poruší-li prodejce ustanovení tohoto na,Yízení, VyZVou ho osoby oprávněné k provádění
kontroly k odstranění zjištěného nedostatku. Nebude-li nedostatek odstraněn ve stanovené
lhůtě. můŽe být příslušným orgánem prode.jci uloŽena sankce dle p|atných předpi5fi 2)'3)'l)

CI. XIII

Závěrečná ustanovení

Porušenítohoto naÍízeni se postihuje podle zvláštních předpisů 2)'3)'1)

Tímto naŤízením se rušíNařízení města Vyšší Brod č. I12003
Toto nařízení nabývá účinnosti ]5. dnem po dnijeho vyhlášení.

(1)
(2)

(3)
(4)

(1)
(2)
(3)

.\
PaedDr.Josef PechIát

místostarosta
Tl



Poznámka:

|) zákon. č. l 83/2006 Sb. - o územn ím plálrován í a Stavebn ím řádu ( stavebn í zák:on) ve znění
pozdějších předpisů

2) zákon č' 455l|99| sb., o živnostenském podnikání v platném znění
3) zákonč.2OOl|990 sb., o přestupcích v p{atném znění
a) zákon č. 128|2OOO Sb.. o obcích v platném znění
5) zákon č.634l|992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve zněnípozdějších předpisů

75 ii zrltlu
v}'věšeno na úřední desce dne:

t tl

sejmuto z úřední desky dne: 1 i i'l 1]jii|i

\!,',, ,t/',,,



Příloha č. 1 k tržnímu řádu

A) TRZNICE

č. 1 (k.ú. Vyšší Brod) p.p.č.964lI
p.p.č.95213

vybavenost: zpevněná plocha + stánky
kapacita: |4 stánků
provozovatel: p. Tran Miroslav

č. 2 (k.ú. Studánky) p.p.č' 45712
vybavenost: zpevněná plocha + Stánky
kapacita: 2l stánků
provozovatel: p. Eder Antonílt

č. 3 (k.ú. Vyšší Brod) p.p'č,.827
vybavenost: asfa|tová plocha + S1ánk.V

kapacita: l I stánků
provozovatel: p.Tran Miroslav

č. 4 (k.ú. Studánky) p.p.č.32
p.p.č. l60014

vybavenost: zpevněná plocha + stánky
kapacita: 5 stánků
provozovate|: Procházka s.r.o.

B) TRZISTE

č. 1 (k.ú. VyššíBrod) p.p.č. 1749lI
vybavenost: zpevněnáasfaltovápIocha
kapacita: 4 stánky
provozovate|: Město Vyšší Brod

č. 2 (k.ú. Studánky) p.p.č. l 42719
vybavenost: zpevněnáasfaItovápIocha
kapacita: 2 stánky
provozovatel: Město Vyšší Brod

č.3 (k.ú. Studánky) p.p.č.2777l12
vybavenost: zpevněnápIocha
kapacita: 2 stánky
provozovatel: Město Vyšší Brod



č.4 (k.ú. Studánky) p.p.č.2777l5
vybavenost: zpevněnáplocha
kapacita: 2 stánky
provozovatel: Město Vyšší Brod

č. 5 (k.ú. Studánky) p.p.č. l605
vybavenost: zpevněnáplocha
kapacita: 2 stánky
provozovatel: p. Pavelec Stanislav

č. 6 (k.ú. Studánky) p.p.č.612
vybavenost: nezpevněnápIocha
kapacita: 2 stánky
provozovatel: p. Pavelec Stanislav

č. 7 (k.ú. Studánky) p.p.č. 5l l
vybavenost: nezpevněnáp|ocha
kapacita: 2 stánky
provozovatel: p. Horáková Jarmi|a


