TRŽNÍ ŘÁD
Zastupitelstvo městyse Bojanov se na svém zasedání dne 16.9.2015 usnesením č. 6/2 usneslo
vydat na základě zmocnění v ustanovení § 18 odst. 1, 3 zákona č. 455/1991 Sb. o živnostenském
podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 11
odst. 1 a s ustanovením § 84 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění
pozdějších předpisů, toto nařízení – Tržní řád městyse Bojanov č.1/2015

Čl. 1
Úvodní ustanovení
1. Toto nařízení stanoví podmínky pro nabídku, prodej zboží (dále jen „prodej“) a poskytování
služeb mimo provozovnu určenou k tomuto účelu kolaudačním rozhodnutím podle zvláštního
zákona¹, a to na: trzích, tržních místech, prodejních místech, včetně pochůzkového prodeje,
prodeje z pojízdných prodejních zařízení a přívěsů a prodeje bez prodejního zařízení.
2. Tento tržní řád je závazný pro celé území městyse Bojanov bez ohledu na charakter prostranství
a vlastnictví pozemků, na nichž se nachází místo prodeje a poskytování služeb.
3. Tento tržní řád se ve stanoveném rozsahu vztahuje i na prodej v tržnicích a na tržištích majících
charakter stavby podle zvl. zákona¹.

Čl. 2
Předmět úpravy
Tržní řád určuje:
a) místa pro prodej zboží a poskytování služeb a jejich rozdělení,
b) stanovení kapacity a přiměřené vybavenosti trhu, tržního místa, prodejního místa, ,
c) dobu prodeje zboží a poskytování služeb trhu, tržního místa, prodejního místa, ,
d) pravidla pro udržování čistoty, pořádku a bezpečnosti na trhu, tržních místech, prodejních
místech,
e) pravidla, která musí dodržovat provozovatel, trhu, tržního místa, prodejního místa k zajištění
jejich řádného provozu,
Tržní řád se nevztahuje na prodej pomocí automatů obsluhovaných spotřebitelem.

Čl. 3
Základní pojmy
1. tržnice – vymezený uzavíratelný prostor mající charakter stavby podle zvl. zákona¹, vybavený
prodejními zařízeními, určený pro prodej zboží a poskytování služeb, umožňující celoroční
prodej na jednotlivých prodejních místech, pronajatých k tomuto účelu fyzickým nebo právnickým
osobám nebo provozovaným vlastníkem. Tržnice je veřejně přístupná ve stanovené provozní
době.
2. tržiště – vymezený prostor umožňující celoroční prodej nebo poskytování služeb na jednotlivých
prodejních místech, pronajatých k tomuto účelu fyzickým nebo právnickým osobám nebo
provozovaných vlastníkem. Prodej zboží a poskytování služeb je prováděn za použití prodejních
zařízení.
3. trh – soubor prodejních míst zřizovaných k příležitostnému soustředěnému prodeji zboží nebo
poskytování služeb více prodejci ve stanovených termínech pravidelných nebo při příležitosti
mimořádných akcí.
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4. tržní místo – vymezený prostor mimo tržnice, tržiště a trhy, který není provozovnou určenou
k prodeji a poskytování služeb kolaudačním rozhodnutím podle zvláštního zákona¹, určený
k prodeji nebo poskytování služeb na jednom nebo na více jednotlivých prodejních míst při
použití prodejních zařízení.
5. prodejní místo – místo, na kterém se uskutečňuje prodej zboží nebo poskytování služeb jedním
prodejcem na prodejním zařízení.
6. provozovatel tržnice, tržiště, trhu, tržního místa – fyzická nebo právnická osoba, oprávněná
k provozování tržnice, tržiště, trhu nebo tržního místa
7. prodejce
a) fyzická nebo právnická osoba s příslušným oprávněním k podnikání podle zvláštního
zákona²,
b) osoby podnikající podle zvláštních právních předpisů,
c) fyzická osoba nabízející zemědělské produkty z vlastní drobné zemědělské výroby.
8. prodejní zařízení- jakékoliv zařízení (např. stánek, který není stavbou podle zvláštního zákona¹,
přenosný stánek, stůl, pult, vozík, stojan, tyč) sloužící k prodeji 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 nebo poskytování služeb. Prodejním
zařízením nejsou běžné reklamní tabule umístěné bez současného vystavení nabízeného zboží.
Prodejním zařízení nejsou rovněž zavazadla, z nichž je zboží prodáváno.
9. pojízdný prodej – prodej a poskytování služeb uskutečňovaný z pojízdných prodejních zařízení,
zejména z ložné plochy automobilu, mimo prodejní místo. Pojízdným prodejem není provozování
taxislužby a dopravy.
10. prodej bez prodejního zařízení – prodej a poskytování služeb uskutečňovaný mimo prodejní
místo bez použití prodejního zařízení, zejména pochůzkový prodej a podomní prodej. Prodejem
bez prodejního zařízení je i prodej realizovaný z jednoho stanoviště.
11. pochůzkový prodej – prodej a poskytování služeb provozovaný formou pochůzky, bez
prodejního zařízení, při němž je zákazník vyhledáván na veřejně přístupných místech.
12. podomní prodej – prodejem a poskytováním služeb mimo určenou provozovnu provozovaný
formou pochůzky, při němž je potenciální uživatel zboží nebo služeb bez předchozí objednávky
vyhledáván prodejcem z okruhu osob mimo veřejně přístupná místa, zejména obcházením
jednotlivých domů, bytů apod..

Čl. 4
Základní pravidla
1. Trh, tržní místo, prodej na jednotlivém prodejním místě, pojízdný prodej lze provozovat pouze
na místech určených tímto nařízením.
2. Na celém území městyse Bojanov je zakázán tzv. podomní prodej, pochůzkový prodej a
prodej bez prodejního zařízení.
3. Městys přistoupil k zákazu podomního prodeje, pochůzkového prodeje a prodeje bez prodejního
zařízení z důvodu ochrany před nekalými obchodními praktikami prodejců vůči spotřebitelům3 a
z důvodu ochrany bezpečnosti seniorů na území městyse.
4. Všechny zúčastněné osoby jsou povinny dodržovat obecně závazné právní předpisy a podmínky
stanovené tímto nařízením.
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Čl. 5
Místa stanovená pro prodej a poskytování služeb
1. Trh je povoleno provozovat na pozemku p.č. 959/12 v k.ú Bojanov - viz. příloze č. 1 k tomuto
nařízení.
2. Tržní místo, pojízdný prodej, prodejní místo a nabízení služeb je povoleno provozovat níže
uvedených místech:
a) Bojanov u kostela na pozemku p.č. 959/12 v k.ú. Bojanov - viz. příloha č. 1,
b) Bojanov před obchodem na pozemku p.č. 1022/3 v k.ú. Bojanov - viz. příloha č. 1,
c) Bojanov u Technolenu na pozemcích p.č. 1022/26 a p.č. 1022/27 oba v k.ú. Bojanov –
viz. příloha č. 1,
d) Horní Bezděkov u autobusové zastávky na pozemku p.č. 47/9 v k.ú. Horní Bezděkov u
Bojanova - viz. příloha č. 1,
e) Hořelec pod penzionem U Čtyřlístku na pozemku p.č. 419/3 v k.ú. Horní Bezděkov u
Bojanova - viz. příloha č. 1,
f)

Kovářov u autobusové zastávky na pozemku st. 85 v k.ú. Kovářov u Seče - viz. příloha
č. 1,

g) Holín na návsi na pozemku p.č. 798/1 v k.ú. Kovářov u Seče - viz. příloha č. 1,
h) Hrbokov u hasičské zbrojnice na pozemku p.č. 214/9 v k.ú. Hrbokov - viz. příloha č. 1,
i)

Petrkov u sjezdu k Seckým na pozemku p.č. 1231 v k.ú. Bojanov - viz. příloha č. 1,

j)

Petrkov u autobusové zastávky na pozemku p.č. 1237 v k.ú. Bojanov – viz. příloha č. 1,

k) Hůrka na návsi na pozemku p.č. 958/2 v k.ú. Bojanov – viz. příloha č. 1.

Čl. 6
Rozdělení míst podle druhu prodávaného zboží nebo poskytované služby
Na místech uvedených v čl. 5 tohoto nařízení městyse Bojanov je zakázán prodej:

a) zbraní všeho druhu a střeliva ( z.č. 119/2002 Sb., zákon o zbraních),
b) výbušnin (z.č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, z.č. 310/2006 Sb., zákon o nakládání
s bezpečnost. materiálem),
c) jedů (z.č. 356/2003 Sb., o chem. látkách a chem. přípravcích),
d) omamných látek ( z.č. 167/1998 Sb., o návykových látkách),
e) petard, světlic a dalších předmětů zábavné pyrotechniky( z.č. 156/200 Sb.,),
f)

lihovin a tabákových výrobků ( zákon č. 353/2003 Sb. o spotřebních daních § 133),

g) směnárenská činnost (zákon č. 219/1995 Sb., devizový zákon),
h) zboží erotického charakteru, doporučování a nabízení tohoto zboží.
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Čl. 7
Doba prodeje a poskytování služeb

Tržní místo je povoleno provozovat celoročně a doba prodeje zboží a nabízení služeb na tržním
místě je 8:00 hod do 18:00 hodin.

Čl. 8
Stanovení kapacity a přiměřené vybavenosti
1. Kapacita tržního místa je stanovena na jedno prodejní místo.
2. Tržní místo musí být vybaveno tak, aby byl zajištěn jeho řádný a nerušený provoz, mezi
prodejními místy musí být vytvořen prostor pro pohyb zákazníků a zásobování a zajištěna
požární ochrana v souladu se zvláštními předpisy.

Čl. 9
Pravidla pro udržování čistoty a bezpečnosti
Při prodeji zboží a poskytování služeb na vymezených místech jsou všechny zúčastněné osoby (tj.
provozovatelé, prodejci a poskytovatelé služeb a jejich zaměstnanci) povinni:
-

zabezpečovat trvalý a řádný úklid, udržovat čistotu prodejních míst a jejich okolí, míst pro
prodej a míst pro nakládku zboží a skladových prostor,

-

průběžně odstraňovat odpad i obaly ze zboží na určené místo,

-

k prodeji a poskytování služeb užívat je místa k tomu určená,

-

parkovat motorová vozidla, přívěsy, jimiž bylo dopravováno zboží na místo prodeje na
místech tomuto účelu určených,

-

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

-

při prodeji živočišných produktů a zvířat a při poskytování služeb, při nichž je nakládáno s
živými zvířaty, jsou prodejci povinni řídit se zvláštními právními předpisy upravující
veterinární a hygienické podmínky a požadavky4.

Čl. 10
Druhy prodeje zboží a poskytování služeb, na které se toto nařízení nevztahuje
Toto nařízení se nevztahuje na prodej zboží a poskytování služeb mimo provozovnu při slavnostech,
sportovních, kulturních nebo jiných podobných akcích, včetně podomního a pochůzkového prodeje
provozovaného místními spolky při pořádání těchto akcí, na ohlášené očkování domácích zvířat a
na veřejné sbírky5.

Čl. 11
Kontrola a sankce
1. Kontrolu nad dodržováním tohoto nařízení provádí Městys Bojanov prostřednictvím pověřených
zaměstnanců a Policie ČR. Tím není dotčeno provádění kontroly na trzích, tržních místech a
prodejních místech orgány dozoru podle zvláštních zákonů
2. Porušení povinností stanovených tímto nařízením se postihuje podle zvláštního předpisu6.
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Čl. 12
Účinnost

Nabývá účinnosti ke dni 1.10.2015

MVDr. Josef Honzíček
Místostarosta

Milan Michálek
starosta

Vyvěšeno dne 16.9.2015
Sejmuto dne 1.10.2015
Ve stejném termínu vyvěšeno i způsobem umožňující dálkový přístup.

Pozn.:
¹ 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 (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
3 směrnice Evropského parlamentu a rady 2005/29/ES, o nekalých obchodních praktikách vůči spotřebitelům na vnitřním
trhu.
4 zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění
pozdějších přepisů.
5 zákon č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
6 zákon č. 200/1990 Sb. o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů u fyzických osob a zákon č. 128/2000 Sb., o obcích,
ve znění pozdějších předpisů u právnických osob a podnikajících fyzických osob.
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Příloha č. 1
1 ) Bojanov u kostela

2) Bojanov před obchodem

6

3) Bojanov u Technolenu

4) Horní Bezděkov u autobusové zastávky
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5) Hořelec pod penzionem U Čtyřlístku

6) Kovářov u autobusové zastávky
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7) Holín na návsi

8) Hrbokov u hasičské zbrojnice
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9) Petrkov č. 1

10) Petrkov č. 2
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11) Hůrka na návsi
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