Nařízení obce Vážany nad Litavou č. 1/2015,
kterým se vydává tržní řád
Zastupitelstvo obce Vážany nad Litavou se na svém zasedání, dne 8.4.2015,
usnesením č. 9. 1. usneslo vydat na základě § 11 odst. 1, § 82 odst. 3 a s § 102
odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
podle § 18 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších
předpisů, toto nařízení:
Čl. 1
Rozsah působnosti
(1) Pro nabídku, prodej zboží (dále jen "prodej") a poskytování služeb mimo
provozovnu určenou k tomuto účelu kolaudačním rozhodnutím podle zvláštního
zákona1) na území obce tržní řád vymezuje:
a) místa pro prodej a poskytování služeb, jimiž jsou zejména plochy tržnice a tržiště
(dále jen "tržiště"),
b) stanovení kapacity a přiměřené vybavenosti tržišť,
c) dobu prodeje zboží a poskytování služeb na tržišti,
d) pravidla pro udržování čistoty a bezpečnosti na tržišti,
e) pravidla, která musí dodržet provozovatel tržiště k zajištění jeho řádného provozu.
(2) Tržní řád se s výjimkou odstavce 1 písm. a), b) a c) vztahuje i na prodej
zboží a poskytování služeb na tržištích majících charakter stavby podle zvláštního
zákona.1)
(3) Na území obce Vážany nad Litavou se zakazuje:
a) podomní prodej, kdy za podomní prodej se pokládá prodej, kdy je
bez předchozí objednávky nabízeno a prodáváno zboží či poskytovány služby dům
od domu,
b) pochůzkový a pojízdný prodej, kdy za pochůzkový prodej se pokládá
prodej zboží či poskytování služeb z přenosného nebo neseného zařízení nebo
přímo z ruky a za pojízdný prodej se považuje prodej zboží či poskytování služeb
z pojízdného zařízení způsobilého k provozu na pozemních komunikacích nebo
nikoliv.
Čl. 2
Místa pro tržiště

(1) Pro obcí provozované tržiště se vyhrazují prodejní místa na zpevněné ploše
před budovou školy a v ulici od školy k horní hospodě po obou stranách (parc. č.:
150/1 a 30/3) a na ploše autobusové zastávky (parc. č.: 240/1).
(2) Na těchto vyhrazených místech mohou prodávat a poskytovat služby pouze
fyzické nebo právnické osoby, kterým bylo dané místo dočasně přiděleno obecním
úřadem, a které zaplatily poplatek za užívání veřejného prostranství dle zvláštního
předpisu2) (dále jen "prodávající").
(3) Vyhrazená místa jsou prodávajícímu rezervována v den trhu dle požadavku
prodávajícího, na jehož trh je místním rozhlasem nebo na webových stránkách obce
provedeno avízo.
Čl. 3
Prodejní doba
(1) Trhový den na obcí provozovaném tržišti není přesně stanoven. Vychází
z potřeby prodávajícího.
(2) Provozní doba na tržišti se stanovuje takto:
a) v letním období od 1. 4. do 30. 9. - od 8.00 do 18.00 hodin,
b) v zimním období od 1. 10. do 31. 3. - od 8.00 do 17.00 hodin
(3) Po uplynutí provozní doby musí být tržiště uvolněno.
Čl. 4
Udržování čistoty a bezpečnosti
Při prodeji zboží a poskytování služeb na tržišti jsou všechny zúčastněné osoby
povinny:
a) dodržovat zásady osobní čistoty a hygieny, udržovat v čistotě pracovní oděv,
b) používat prodejní zařízení zhotovená ze zdravotně nezávadného a dobře
čistitelného materiálu,
c) zabezpečovat na tržišti trvalý a řádný úklid, udržovat stánky v čistotě,
nepoškozovat veřejnou zeleň, po skončení prodeje zanechat pronajaté místo čisté
a uklizené,
d) prodej organizovat tak, aby jednotlivé druhy zboží nebyly nepříznivě ovlivňovány
vnějšími vlivy (např. déšť, slunce) a okolím (např. prach), aby samy nepříznivě
neovlivňovaly okolí hlukem, pachem, odpadky či jiným způsobem, a aby se
jednotlivé druhy zboží nevhodně neovlivňovaly navzájem,

e) průběžně odstraňovat odpad i obaly ze zboží utříděné podle jednotlivých druhů a
kategorií odpadů3) na provozovatelem určené místo; není dovoleno odkládat obaly
do odpadkových košů,
f) ovoce, zeleninu, brambory a lesní plody dovézt před nabízením k prodeji již řádně
očištěné, tj. zbavené zeminy a zavadlých částí, mít je jakostně přetříděné, během
prodeje uložené v přepravkách (bednách, košících) nebo vyložené ve stáncích,
g) zabezpečit na tržišti schůdnost; k prodeji zboží a poskytování služeb užívat jen
místa k tomu určená, bezdůvodně se nezdržovat v uličkách před stánky a
neumísťovat tam nic, co by znemožňovalo nebo ztěžovalo průchod zákazníků,
h) osobními vozidly zde parkovat pouze v prostoru určeném provozovatelem.
Čl. 5
Povinnosti prodávajícího
(1) Stánek musí být viditelně označen obchodním jménem podnikatele a jeho
identifikačním číslem, údajem o sídle nebo místě podnikání, jménem a příjmením
osoby odpovědné za prodej.
(2) Prodávané zboží musí být viditelně označeno cenovkou.
(3) Prodávající smí používat pouze měřidla, která splňují požadavky podle
zvláštních předpisů,4) prodávat výrobky ve správné hmotnosti, míře nebo množství a
umožnit spotřebiteli překontrolovat si správnost těchto údajů.
(4) Prodávající odpovídá za jakost a nezávadnost prodávaného zboží.
(5) Prodávající je povinen na požádání kupujícího vydat doklad o zakoupení
zboží, který lze použít při reklamačním řízení.
(6) Prodávající je povinen dodržovat obecně závazné hygienické, 5) veterinární6)
a ostatní7) předpisy související s prodejem zboží. Není dovoleno zboží pokládat na
zem a prodávat jej přímo ze země nebo z automobilu.
(7) Prodávající je povinen uposlechnout pokynů provozovatele a pověřených
pracovníků OÚ, jinak může být z prostoru tržiště vykázán.
Čl. 6
Kontrola prodávajícího
(1) Prodávajícího jsou oprávněni kontrolovat provozovatel, pověření pracovníci
OÚ a orgány k tomu oprávněné podle zvláštních předpisů (např. pracovníci
živnostenského úřadu, České obchodní inspekce, Policie ČR apod.).
(2) Při kontrole je prodávající povinen prokázat se:

a) občanským průkazem nebo jiným dokladem prokazujícím jeho totožnost,
b) potvrzením o zaplacení místního poplatku,
c) živnostenským listem, výpisem z živnostenského rejstříku, koncesní listinou nebo i
osvědčením vydaným živnostenským úřadem v případech, kdy je prodávající
povinen mít k prodeji zboží nebo k poskytování služby oprávnění stanovené
zvláštním zákonem,8) (nevztahuje se na prodávající přebytky z vlastních výpěstků),
d) dalšími doklady podle zvláštních předpisů, zejména:
- zdravotním průkazem,
- závazným posudkem okresního hygienika nebo veterinárního lékaře, kterým je
mu povoleno vyrábět nebo prodávat potravinářské výrobky,
e) na žádost kontrolního orgánu a ve lhůtě jím stanovené doklady prokazujícími
způsob nabytí prodávaného zboží nebo materiálu používaného k poskytování
služeb.
Čl. 7
Pravidla, která musí dodržet provozovatel tržiště
k zajištění jeho řádného provozu
(1) Provozovatel tržiště je povinen:
a) umístit tento tržní řád a plánek tržiště na vhodném, trvale viditelném místě,
b) dohlížet na dodržování čl. 2, 3, 4, 5 a 7 tohoto tržního řádu zúčastněnými osobami,
c) určit prodávajícím a poskytovatelům služeb konkrétní místa a vést o přidělení
evidenci,
d) zajistit provádění pravidelného úklidu tržiště,
e) zajistit dostatečný počet sběrných nádob na odpad zákazníků včetně pravidelného
svozu a zneškodnění tohoto odpadu,
f) zajistit pro prodávající a poskytovatele služeb možnost používání hygienického
zařízení (WC, tekoucí voda k umytí rukou),
g) zajistit, aby zde nebyl realizován prodej mimo prodejní zařízení (např. pochůzkový
prodej, přímý prodej ze země, zavazadel, automobilů apod.),
h) vymezit v rámci tržiště místo pro prodej živých zvířat, splňující veterinární
podmínky pro jejich prodej,9)

i) vyžadovat od osob, které prodávají spotřebitelům houby nebo jiné přírodní plodiny
určené Ministerstvem zdravotnictví, osvědčení o tom, že jako osoby, které tak činí
na místech k tomu určených, prokázaly základní znalosti takových plodin před
zkušební komisí, kterou jmenuje a odvolává krajský hygienik,10)
j) časově vymezit vjezd motorových vozidel do prostor tržiště.
(2) Provozovatel může k zajištění provozu tržiště určit fyzickou osobu správce.
Čl. 8
Sankce
Porušení tohoto nařízení se postihuje podle zvláštních předpisů. 11)
Čl. 9
Závěrečná ustanovení
(1) Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem následujícím ode dne
vyhlášení.

____________________
Josef Hloužek
místostarosta

Vyvěšeno na úřední desce dne:

Sejmuto u úřední desky dne:

______________________
Ing. Václav Matyáš
starosta

__________________________________________________________________________
Poznámky:

1)

§ 82 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů

2)

Obecně závazná vyhláška obce Vážany nad Litavou č. 1/2015, o užívání veřejného prostranství, v
platném znění, ze dne 8. 4. 2015
3)

§ 5 odst. 1 zákona č. 125/1997 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška
Ministerstva životního prostředí č. 337/1997 Sb., kterou se vydává Katalog odpadů a stanoví další
seznamy odpadů (Katalog odpadů)

4)

§ 11 zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů

5)

§ 3 a § 5 odst. 2 vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 295/1997 Sb., o hygienických požadavcích na
prodej potravin a rozsah vybavení prodejny

6)

Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 287/99 Sb., o veterinárních požadavcích na živočišné produkty

7)

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 91/1984 Sb., o opatřeních proti přenosným nemocem, ve
znění pozdějších předpisů

8)

Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších
předpisů

9)

§ 25 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů
(veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů

10)

§ 26 vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 45/1966 Sb., o vytváření a ochraně zdravých životních
podmínek, ve znění pozdějších předpisů

11)

Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších
předpisů a zákon ČNR č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů

