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Článek 1

Úvodní ustanovení
Účelem tohoto nařízení města vydaného v přenesené působnosti ve smyslu ustanovení § 11 odst. 1
z.č. 128/2000 Sb., o obcích /obecní zřízení/ v platném znění a § 18 z.č. 455/1991 Sb., o
živnostenském podnikání /živnostenský zákon/ v platném znění je stanovit podmínky, za kterých
lze uskutečňovat prodej zboží a poskytovat služby mimo provozovnu určenou k tomuto účelu
kolaudačním rozhodnutím podle zvláštního zákona*1) na území města Hluku na tržnicích, tržištích,
tržních místech, jednotlivých prodejních místech, v restauračních zahrádkách, předsunutých
prodejních místech při pojízdném prodeji, a prodeji bez prodejního zařízení.
Tržní řád je závazný pro celé území města bez ohledu na charakter prostranství a vlastnictví k
němu.
Nedílnou součástí tohoto nařízení města je příloha č. 1 – Rozdělení a umístění tržnic, tržišť, tržních
míst.
Provozování tržnic, tržišť, tržních míst, předsunutých prodejních míst a prodej zboží a poskytování
služeb na tržnicích, tržištích, tržních místech, předsunutých prodejních místech a pojízdný prodej
lze provozovat pouze na místech určených tímto nařízením a při splnění požadavků stanovených
právními předpisy, včetně tohoto nařízení.
Jiné druhy prodeje zboží nebo poskytování služeb, uskutečňované mimo provozovnu určenou
k tomuto účelu kolaudačním rozhodnutím podle zvláštního zákona*1), než které jsou upraveny
tímto nařízením, je možné uskutečňovat při splnění požadavků stanovených zvláštními právními
předpisy.
Nedotčena zůstávají zejména ustanovení zvláštních právních předpisů, dle nichž je možné
uskutečňovat prodej pouze na základě správního aktu, zejména rozhodnutí správního orgánu.

Článek 2

Vymezení základních pojmů
Pro účely tohoto nařízení města se rozumí :
1. trţnicí - stavba, sloužící k prodeji zboží a poskytování služeb na jednotlivých prodejních
místech. Tato stavba je veřejně přístupná pouze v provozní době určené provozovatelem.
2. trţištěm - pozemek sloužící k celoročnímu prodeji zboží a poskytování služeb na jednotlivých
prodejních místech. Tento prostor je veřejně přístupný bez omezení nebo v provozní době určené
provozovatelem.
3. trţním místem - stavba nebo pozemek mimo tržnice a tržiště, konkrétně vymezené (příloha
č.1), kde se uskutečňuje prodej zboží nebo poskytují služby na jednotlivých prodejních místech, a to
buď celoročně nebo příležitostně.
4. jednotlivým prodejním místem - vymezené místo, na kterém fyzická nebo právnická osoba
prodává zboží a/nebo poskytuje služby na prodejním stánku, pultu nebo jiném obdobném prodejním
zařízení.
5. předsunutým prodejním místem - jednotlivé prodejní místo, na kterém se uskutečňuje prodej
zboží a/nebo poskytují služby ve stejném sortimentu jako v provozovně určené k tomuto účelu
kolaudačním rozhodnutím podle zvláštního zákona *1), se kterou předsunuté prodejní místo

funkčně souvisí. Předsunuté prodejní místo je zřizováno v těsné blízkosti přímo před vlastní
provozovnou, propojení této formy prodeje s provozovnou nesmí být nijak přerušeno, např. ulicí,
chodníkem, event. jakýmkoli jiným veřejnosti přístupným prostorem nebo provozem.
6. provozovatelem - fyzická nebo právnická osoba oprávněná k provozování tržnice, tržiště,
tržního místa nebo předsunutého prodejního místa.
7. pojízdným prodejem – prodej mimo provozovnu určenou k tomu kolaudačním rozhodnutím
podle zvláštního zákona * 1), uskutečňovaný z pojízdných prodejních zařízení, zejména
z automobilu, či jiným pojízdným prodejním prostředkem. Pojízdným prodejem není provozování
taxislužby a silniční motorové dopravy.
8. prodej bez prodejního zařízení – prodej mimo provozovnu určenou k tomu kolaudačním
rozhodnutím podle zvláštního zákona * 1), uskutečňovaný mimo jednotlivé prodejní místo bez
použití prodejního zařízení. Prodejem bez prodejního zařízení se rozumí zejména pochůzkový
prodej a podomní prodej.
9. pochůzkovým prodejem – prodej bez prodejního zařízení uskutečňovaný mimo provozovnu
určenou k tomu kolaudačním rozhodnutím podle zvláštního zákona * 1), při němž je potenciální
zákazník prodeje nebo poskytnutí služby vyhledáván prodejcem z okruhu osob pohybujících se na
veřejně přístupných místech.
10. podomním prodejem – prodej bez prodejního zařízení mimo provozovnu určenou k tomu
účelu kolaudačním rozhodnutím podle zvláštního zákona * 1), při němž je potencionální zákazník
prodeje nebo poskytnutí služby vyhledáván prodejcem z okruhu osob nacházejících se mimo
veřejně přístupná místa, zejména v různých obytných prostorech, například domech, bytech, apod.
11. prodejcem – je fyzická nebo právnická osoba, která uskutečňuje prodej nebo poskytuje služby
na jednotlivém prodejním místě, pojízdný prodej nebo prodej bez prodejního zařízení, svým
jménem a na svůj účet nebo svým jménem na účet třetí osoby nebo jménem a na účet třetí osoby.
12. prodejním zařízením – je jakékoliv zařízení sloužící k prodeji zboží nebo poskytování služeb,
jehož umístěním dochází k záboru veřejného prostranství, zejména stánek, prodejní stůl či pult,
vozík, stojan, apod., dále také automobil, přívěs nebo jiné vozidlo sloužící k prodeji zboží nebo
poskytování služeb. Prodejním zařízením nejsou zavazadla z nichž je prodáváno zboží při drobném
prodeji, nádoby, či krabice sloužící k přepravě zboží, dále jim nejsou běžné reklamní tabule
umístěné bez současného vystavení nabízeného zboží.

Článek 3

Rozdělení a umístění trţnic, trţišť a trţních míst
1. Rozdělení a umístění tržnic, tržišť a tržních míst je povoleno na místech uvedených v příloze č.
1 tohoto nařízení města.
2. Při prodeji zboží nebo poskytování služeb na tržnicích, tržištích, tržních místech musí být
dodržováno toto nařízení města.
3. Na celém území města je povolen prodej zboží nebo poskytování služeb v předsunutých
prodejních místech a v restauračních zahrádkách. Při výše uvedených typech činnosti je prodejce
povinen dodržovat ustanovení tohoto tržního řádu, ustanovení obecných právních předpisů a místní
právní úpravy *3) a 5).
4. Pochůzkový prodej (např. nabídky energetických společností, pojišťovací a finanční služby,
agitátory jednotlivých církví a sekt a jiné) se na území města Hluku zakazuje.
5. Podomní prodej (např. nabídky energetických společností, pojišťovací a finanční služby,
agitátory jednotlivých církví a sekt a jiné) se na území města Hluku zakazuje.

Článek 4

Kapacita a přiměřená vybavenost
1. Prodej na tržnicích nebo tržištích je možný pouze na základě předchozího souhlasu (písemného
nebo ústního) provozovatele tržnice nebo tržiště.
2. Kapacita tržnic, tržišť a tržních míst je stanovena přílohou č. 1, a to vždy s ohledem na místní
podmínky dané tržnice nebo tržiště či tržního místa tak, aby byly zajištěny přiměřené podmínky pro
zachování kultury a bezpečnosti prodeje zboží nebo poskytování služeb a bezpečný pohyb osob na
tržnicích, tržištích a tržních místech.
3. Vybavení tržnic, tržišť a tržních míst musí být přímo úměrné jejich velikosti a musí splňovat
základní podmínky, tj. řádné osvětlení, nádoby na odpady, pitná voda při prodeji ovoce a
zeleniny, při prodeji potravin vybavení zařízeními požadovanými zvláštními předpisy *4), kontrolní
váhy, u oděvů oddělený zkušební prostor apod.
4. Na tržnicích, tržištích a tržních místech je povolen prodej zboží nebo poskytování služeb pouze
z jednotlivých prodejních míst, a to pouze z prodejních zařízení. Jednotlivá prodejní místa musí být
viditelně očíslována. Prodejce může zabírat pouze plochu vymezenou jednotlivým prodejním
místem, nesmí blokovat nebo omezovat jiné jednotlivé prodejní místo.

Článek 5

Doba prodeje a poskytování sluţeb
1. Tržnice a tržiště mohou být provozovány po dobu celého roku, doba prodeje zboží a poskytování
služeb na tržnicích a tržištích je od 7:00 do 22:00 hodin.
2. Tržní místa (viz čl. 3 odst. 2 tohoto nařízení) mohou být provozována po dobu celého roku nebo
s přihlédnutím k sortimentu prodávaného zboží a poskytovaných služeb pouze v určitém období
roku, jak je uvedeno v příloze č. 1 tohoto nařízení.
3. Pojízdný prodej může být provozován celoročně; doba prodeje je od 7:00 do 22:00 hodin.
Článek 6

Pravidla pro udrţování čistoty a bezpečnosti
1. Prodejci na tržnicích, tržištích, tržních místech, na předsunutých prodejních místech jsou
povinni dodržovat všechna ustanovení daná obecně závaznými právními předpisy, obecně
závaznými vyhláškami a nařízeními města, zejména tímto tržním řádem tak, aby vyhověli zejména
hygienickým a zdravotním požadavkům daného prodeje zboží nebo poskytování služeb.
2. Prodejci jsou povinni udržovat jednotlivé prodejní místo v čistotě a po skončení doby prodeje je
zanechat čisté a uklizené. Není přípustné cokoli odkládat mimo vymezené jednotlivé prodejní
místo, ani přes plochy veřejné zeleně navážet zboží. Všechny odpadky jsou prodejci povinni
ukládat do odpadových kontejnerů vyčleněných pro tyto účely.
3. Při zásobování motorovými vozidly musí být respektovány obecné právní předpisy na úseku
dopravy, místní úprava silničního provozu a doba, která začíná a končí prodejní dobou uvedenou v
čl. 5 tohoto nařízení s upřesněním podle přílohy č. 1.
4. Při prodeji živočišných produktů a zvířat a při poskytování služeb, při nichž je nakládáno
s živými zvířaty jsou provozovatel tržnice, tržiště, tržního místa, předsunutého prodejního místa a
prodejci povinni řídit se platnými právními předpisy upravující veterinární a hygienické podmínky a
požadavky, zejména zákonem č. 166/1999 Sb., o veterinární péči, ve znění pozdějších předpisů, a
prováděcími předpisy k tomuto zákonu.

Článek 7

Pravidla pro provozovatele k zajištění řádného provozu
1. Provozovatel tržnice, tržiště, tržního místa, předsunutého prodejního místa
a) je povinen podle určení kapacity tržnice tržiště nebo tržního místa vymezit jednotlivá prodejní
místa, přidělovat prodejcům jednotlivá prodejní místa na základě jejich žádosti, vést o přidělení
jednotlivých prodejních míst a prodejcích evidenci,
b) je povinen řídit, organizovat a kontrolovat provoz tržnic, tržiště nebo tržního místa a zodpovídat
za jeho správný chod v souladu s podmínkami určenými tímto nařízením města a ostatními
právními předpisy, které se vztahují k zajištění řádného provozu tržnice, tržiště nebo tržního místa,
c) může si určit na tržnici, tržišti nebo tržním místě svého správce, který pomáhá provozovateli
řídit, organizovat a kontrolovat provoz tržnice, tržiště nebo tržního místa,
d) je povinen zveřejnit na viditelném místě v tržnici nebo na tržišti tento tržní řád, prodávaný
sortiment zboží, druh poskytované služby, provozní dobu , popř. jméno správce,
e) zajistit, aby byl prodáván pouze určený sortiment zboží a poskytovány povolené služby podle
příslušné přílohy tohoto nařízení města (na tržních místech dle přílohy č. 1 tohoto nařízení),
f) je povinen zajistit, aby zde nebyl realizován prodej mimo jednotlivé prodejní místo nebo prodej
bez prodejního zařízení,
g) je povinen hlásit osobně bezprostředně porušení tohoto nařízení města při prodeji zboží nebo
poskytování služeb prodejcem oprávněným úředním osobám nebo strážníkům městské policie.
Článek 8

Osoby provádějící kontrolu dodrţování tohoto nařízení
1.
Kontrolu dodržování tohoto nařízení vykonávají v souladu s platnými právními předpisy
oprávněné úřední osoby a strážníci městské policie.
2. Porušení tohoto nařízení je přestupkem*6), nejedná-li se o jiný správní delikt *7) či trestný
čin*8), ve smyslu zvláštních právních předpisů.
Článek 9

Závěrečná ustanovení
Toto nařízení města nabývá účinnosti patnáctým dnem následujícím po dni jeho vyhlášení.
V Hluku dne 8. září 2011

Ing. Jan Šimčík
starosta

Vyvěšeno: 8.9.2011
Sňato:

26.9.2011

David Hájek
místostarosta

Poznámka :
*1) zákon 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) obecně závazná vyhláška města č. 9/2005 o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku
na veřejných prostranstvích
*4) zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a prováděcí vyhlášky k tomuto zákonu
*5) obecně závazná vyhláška města č. 8/2008 o místním poplatku ze psů, lázeňský nebo rekreační
pobyt a za užívání veřejného prostranství
*6) z.č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
*7) z.č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
*8) z.č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Příloha č. 1
ROZDĚLENÍ A UMÍSTĚNÍ TRŢNIC, TRŢIŠŤ a TRŢNÍCH MÍST

1. Hluk – parkoviště v ulici Zahradní
Celková plocha: 200 m²
Provozovatel : Město HLUK
Vybavení : nádoby na odpadky
Doba prodeje : 7.00 – 20.00 hod.
Zásobování : viz čl. 6 nařízení města
Pravidla : Slouží pro prodej potravinářského a nepotravinářského zboží, živočišných produktů
čistírna peří
2. Hluk – podloubí před prodejnou potravin Jednoty
Celková plocha: 50 m²
Provozovatel : Město HLUK
Vybavení : nádoby na odpadky, osvětlení.
Doba prodeje : 7.00 – 20.00 hod.
Zásobování : viz čl. 6 nařízení města
Pravidla : Slouží pro prodej potravinářského a nepotravinářského zboží

