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Nařízení města

ć. L/2o2o
Tľžní řád

Rada města se na svém zasedání dne 30. 7L 2o2o usnesením č' RM2020/L9/30 usnesla vydat na

základě s 18 odst. I až.4 zákona č.455/I99L Sb., o živnostenském podnikání(živnostenský zákon a

vsouladus511odst.1a5102odst.2písm.d)zákonač.tl&lzoooSb.,oobcích(obecnízřízení),toto
nařízení:

čtánek t
Úvodní ustanovení

1) Toto nařízenístanoví podmínky, za kterých lze na území města Týnec nad Sázavou uskutečňovat
nabídku a prodej zboží (dále jen ,,prodej zbotí") a nabídku a poskytování služeb (dále jen

,,poskytování služeb") mimo provozovnu určenou k tomuto účelu rozhodnutím, opatřením nebo
jiným úkonem podle stavebního zákona, zejména v tržnicích, tržištích, trzích, tržních místech
a předsunutých prodejních místech včetně prodeje z pojízdných zaŕízení, a pro podomní
a pochůzkový prodej'

2) Tento Tržní řád je závazný pro celé území města Týnec nad Sázavou, bez ohledu na charakter
prostranství a vlastnictví k němu.

3) Tento Trźníŕád se Ve stanoveném rozsahu vztahuje ina prodej vtržnicích a na tržištích majících
charakter stavby podle stavebního zákona.

4) Bez ohledu na ustanovení tohoto nařízení, je možné uskutečňovat prodej pouze v souladu
s požadavky zvláštních právních předpisů.

článek z
Vymezení pojmů

1) Tržnice je konkrétně vymezený, uzavíratelný prostor či objekt, umožňující celoroční prodej zboží
a poskytování služeb na prodejních stáncích, pultech a na jiných obdobných prodejních

zařízeních, určený k tomuto účelu kolaudačním rozhodnutím. Tento prostor je veřejně přístupný
pouze v provozní době.

2) Tržiště je vymezený prostor veřejně přístupný, určený pro dočasný nebo trvalý prodej zboŽí

a poskytováníslužeb mimo provozovnu na Vymezených prodejních místech pronajatých k tomuto
účelu fyzickým nebo právnickým osobám' Je vybaven prodejnímistánky nebo pulty'

3) Tržní místo je prostor, mimo tržiště, konkrétně vymezený (katastrálním územím, číslem parcely
nebo jednoznačným popisem jako je název ulice s číslem popisným), kde se uskutečňuje prodej

zboží nebo poskytují služby na prodejních zařízeních umístěných mimo provozovnu určenou dle
zvláštního právního předpĺsu1 jedním prodejcem nebo poskytovatelem.

4| Restaurační předzahrádka je vymezený prostor mimo provozovnu určenou k prodeji zboží
a poskytování služeb, na kterém je provozována živnost hostinská činnost a které je k výkonu této
čĺnnosti vybaveno a funkčně souvisí s provozovnou' Restaurační předzahrádka musí mít stejného
provozovatele jako s ní související provozovna.
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5) Předsunuté prodejní místo je místo mimo provozovnu, na kterém je umístěno na zpevněném
povrchu prodejní zařizení, ze kterého se prodává zboží a poskytují služby stejného sortimentu
jako v provozovně, se kterou funkčně souvĺsí. Předsunuté prodejní místo se zřizuje bezprostředně

u uvedené provozovny a musí s ní mít stejného provozovatele.

6) Trh je prodej zboži a poskytování služeb na tržĺšti nebo tržním místě, většĺnou se jedná

o příležitostný soustředěný prodej zboží nebo poskytování sluŽeb více prodejci obvykle

v pravĺdelných pevně stanovených dnech.

7| Prodejní zaŕízení je jakékoliv zaŕízení (např. stánek, který není stavbou podle zvláštního zákona,
přenosný stánek, stůl, pult, vozík, stojan, tyč) sloužící k prodeji zboží 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 zboží nebo poskytování

služeb. Prodejním zařízenim nejsou běžné reklamní tabule umístěné bez současného vystavení

nabízeného zboží. Prodejním zařízenínejsou rovněž zavazadla, z nichž jezboží prodáváno.

8) Pojízdný prodej je prodej zboží a poskytování služeb uskutečňovaný z pojizdných prodejních

zařízení, zejména z ložné plochy automobilu, mimo prodejní místo. Pojízdným prodejem není
provozování taxislužby a dopravy.

9) Pochůzkový prodej je prodej zboží nebo poskytování služeb nebo nabízení prodeje zboží či

poskytování služeb na veřejném prostranství s použitím přenosného nebo neseného zařízení
(konstrukce, tyče, závěsného pultu, ze zavazadel, tašek a podobných zaŕizení\ nebo přímo z ruky,
přĺčemž není rozhodující, zda ten, kdo zboží nebo služby prodává či nabízí, se přemísťuje nebo
postává na místě.

10) Podomní prodej je prodej zboží či poskytování služeb nebo nabízení prodeje zboží čĺ poskytování

služeb provozovanÝ bez pevného stanoviště obchůzkou jednotlivých bytů, domů, budov,
prostranství apod. bez předchozí objednávky.

článek 3
Místa stanovená pro prodej zboží a poskytování služeb

1) Prodej zboží a poskytová ní služeb na tržištích, v tržnĺcích a na tržních místech je povolen pouze na

místech vyznačených v Příloze č. 1tohoto nařízení.

2) Předsunutá prodejní místa a restaurační předzahrádky umístěné na veřejném prostranstvím je

možné zřídit pouze na místech, která bezprostředně přiléhajík provozovně, se kterou restaurační
předzahrádka nebo předsunuté místo funkčně souvisí. Žádosti ke zřizení předsunutých
prodejních míst a prodejních předzahrádek musí být schváleny radou města.

3) K umístění předsunutého prodejního místa na veřejném prostranstvíčĺ na pozemní komunikacije
dále třeba postupovat podle zvláštních právních předpĺsů (zejm. zák. č. L3/I997 Sb., o pozemních

komunĺkacích, vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících
bezba rié rové užívá n í staveb, zá ko n č,. 783 / 2006 Sb., stavebn í zá ko n).

4) Prodej zboží a poskytování služeb na tržních místech je možný i mĺmo místa uvedená v Příloze
č. 1, pokud se uskutečňuje v rámci kulturní či společenské akce.

5) Prodejní zařízení umístěné na veřejném prostranství musí být po skončení prodeje odstraněno,
nenĹli obcí povoleno jeho dlouhodobé umístění.

čtánek ł
Stanovení kapacity a požadavky na vybavenost míst pro prodej zboží a poskytování služeb

1) Kapacita tržnice, tržiště a tržního místa je bez blĺžšího vymezení prodejních míst



2) Tržnice, tržiště a tržní místa musí být vybavena tak, aby byl zajištěn jejich řádný a nerušený
provoz' mezi prodejními místy musí být vytvořen prostor pro pohyb zákazníků a zásobování

a zajĺštěna požárníochrana v souladu se zvláštními předpisy'

3) NestanovĹli zvláštní předpis jinak, tržní místo musí být viditelně a čitelně označeno nejméně:

a) obchodnífirmou, názvem nebo jménem a přímením prodejce,

b) identĺfikačním číslem prodejce, bylo-li přĺděleno,

c) údajem o sídle nebo místě podnikáníprodejce, nemá-li prodejce sídlo nebo místo podnikání,

údaje o místě obdobném.

4) Prodejní zaŕízení pojízdného prodeje musíbýt označeno údajĺdle odst. 3 písm. a)- c)

článek s
Doba prodeje zboží a poskytování služeb na místech pro prodej zboźí a poskytování služeb

1) Tržnice, tržiště a tržní místa mohou být provozovány po celý rok, doba prodeje zboží

a poskytování služeb na tržnicích, tržištích a tržních místech je denně od 07:00 hodin do 20:00

hodin, pokud v příloze č. 1 tohoto nařízení není pro jednotlivé tržnĺce, tržiště a tržní místa

stanoveno jinak.

2) Restaurační zahrádky a předsunutá prodejní místa mohou být provozována denně celoročně,
doba prodeje je nejdříve od 07:00 a nejdéle do 22:oo hodin. Doba provozu restaurační
předzahrádky nebo předsunutého prodejního místa nesmí přesáhnout dobu provozu
provozovny, s níž je funkčně spojena, přičemž do této doby se započítává ĺ doba nezbytného

úklidu.

článek s
Pravidla pro udržování čistoty a bezpečnosti míst pro prodej zboźí a poskytování služeb

Provozovatelé, prodejci zboží a poskytovatelé služeb na místech pro prodej zboží a poskytování
služeb jsou povinni:

a) udržovat prodejní místo v čistotě, pravidelně odstraňovat odpad a po skončení doby prodeje
je zanechat čisté a uklizené,

b) dbát na to, aby provozem nedocházelo k narušování veřejného pořádku,

c) k nabídce zboží, jeho prodeji a poskytováníslužeb užívat jen místa k tomu určená,
d) přĺ prodeji živočišných produktů a zvířat a při poskytování služeb, přĺ nichž je nakládáno

s Živými zvířaty, jsou prodejci povinni řídĺt se zvláštními právními předpisy upravující
veterinární a hygĺenické podmínky a poŽadavky.

článek z
Pravidla k zaj!štění řádného provozu tržiště, tržnice a míst pro nabídku, prodej zboží a poskytování

služeb

1) Provozovatel míst pro prodej zboží a poskytování služeb je povinen dohlédnout na čistotu
a pořádek po skončení prodeje.

2) Na místě pro prodej zboží a poskytování sluŽeb musí být vždy přítomna osoba odpovědná za

činnost na místě pro prodej zboží a poskytování služeb.

3) Provozovatel míst pro prodej zboží a poskytování služeb je povinen:

a) vést evidenci prodejců,
b) v případě, že umožní prodej živých zvíŕat, vymezit pro jejich prodej oddělený prostor,

nejméně 10 metrů od tržních míst, kde je prodáváno jĺné zboŽí.



4| Tržní místa prodejcům přidělí provozovatel či pořadatel kulturní či společenské akce. Ten je také
odpovědný zato,źe prodej bude probíhat pouze na Vymezených místech. Prostor pro pěší mezi

stánky musímít šířku nejméně ]. metr.

5) Prodejce na trŽištĺ, tržnici čĺ v rámcĺ kulturní či společenské akce užívá pouze přidělené tržní
místo. Po skončeníprodeje zajistíjeho úklid a čistotu.

6) Provozovatel může pomoci za úplatu zajistit pro prodejce zboží a poskytovatele služeb možnost

hygienického zaYízení

článek g

Druhy prodeje zboží a poskytování sIužeb, na které se toto nařízení nevztahuje

Toto nařízení se nevztahuje na:

a) prodej zboži a poskytování služeb mimo provozovnu při kulturních a společenských akcích,

sportovních podnĺcích nebo jiných podobných akcích, na prodej zboží pomocí automatů
obsluhovaných spotřebitelem, velikonoční prodej kraslic a pomlázek a na prodej v pojízdné
prodejně a obdobném zaŕízení sloužícímu k prodeji zboží nebo poskytování služeb,

b) vánoční prodej ryb a stromků, jmelí a chvojív období adventu,
c) velikonoční prodej kraslĺc a pomlázek v období30 dnů před Velĺkonočním pondělím,

d) prodej zboží a poskytování služeb organizované provozovateli obchodních řetězců nebo
rozsáhlých provozoven na jejich vlastních pozemcích charakteru ostatní plocha nebo
parkoviště před těmito zaŕízeními, a to max' do 5 % celkové plochy,

e) akce organizované podle zákonač,.tI7/200]. sb., o veřejných sbírkách a o změně něktených

zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
f) nabízení služeb dle nařízení vlády č,. gJ'pot) Sb., o podmínkách požární bezpečnosti při

provozu komínů, kouřovodů a spotřebĺčů paliv,
g) ohlášené očkování domácích zvíŕat,
h) prodej tisku prostřednictvím kamelotů,
i) akce pořádané nebo spolupořádané městem Týnec nad Sázavou.

článek g

Ĺakázané druhy prodeje zboží a poskytovaných služeb

1) Pochůzkový prodej je na území města Týnec nad Sázavou zakázán, s výjimkou konání sbírek
povolených podle zvláštního zákona2.

z) Podomní prodej je na území města Týnec nad Sázavou zakázán.

č!ánek 10
Kontrolní činnost

Kontrolu dodržování tohoto tržního řádu provádí Městský úřad Týnec nad Sázavou prostřednictvím
pověřených osob a Městské policie Týnec nad Sázavou'

2 Zákon č. 117 /2001 Sb., o veřejných sbĺrkách a o změně někteých zákonů, ve znění pozdějších zákonů.



čIánek 11
Sankce

Porušení povinností podle tohoto nařízení je přestupkem a postihuje se podle zvláštního právního
předpisu (zákon č.250/2oL6 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízenío nich), nejedná-li se o trestný
čin či správný delĺkt podle zvláštního zákona.

článek tz
Zrušovací ustanovení

Dnem nabytí účinnosti tohoto nařízeníse zrušuje Nařízení města č.1l2ol3TrŽnířád.

článek tg
Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení, v souladu s ustanovením 5 12 odst
2 zákona č'.t28/2oo2 Sb., o obcích, v platném znění.

Mgr. Martin Kadrnožka
starosta

Vyvěšeno na úřední desce dne
Sejmuto z úřednídesky dne:

Mgr. Petr Znamenáček
místostarosta



Příloha č. 1 k nařízení města Týnec nad Sázavou č', Llzozo

SEZNAM
Tržnic, tržišť, tržních míst

Poř.
číslo

Rozdělenímíst
pro prodej zboží a
poskytování
služeb

Adresa místa Prodejní doba Doba provozu Druh prodávaného
zboží nebo
poskytované služby

1 I rzrste Parkoviště
u MěÚ Týnec
nad Sázavou

07:00 - 20:00 Celoročně Prodej
upomínkových
předmětů,
občerstvení, hraček,
textilu, nápojů
(alkoholických,
nealkoholických),
ovoce a zeleniny,
domácích zvířat. Jiný
sortiment je možný
pouze po
schváleníMěÚ
Týnec nad Sázavou,
obor maietku.

2 I rzrste Areál hradu
v Týncĺ nad
Sázavou

07:00 - 20:00 Celoročně Prodej
upomínkových
předmětů,
občerstvení, hraček,
vánočního
sortĺmentu,
velikonočního
sortimentu

3 I rztste Pěší zóna 07:00 - 20:00 Doba adventu Vánoční sortĺment

4 Tržnímísto Prostor před
oD Hruška

07:00 - 20:00 Celoročně Prodej knĺh


