Nařízení č. 1/2015
Obce Kunžak kterým se vydává tržní řád
Zastupitelstvo obce Kunžak se na svém zasedání dne 22. 10. 2015 usnesením č.12
usneslo vydat na základě zmocnění dle § 18 odst. 1 a 3 zákona č. 455/1991 Sb., o
živnostenském podnikáni (živnostenský zákon), vě znění pozdějších předpisů, a v souladu
s § 11 odst. 1 a § 102 odst. 2, písm. d. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů, toto nařízení:
Čl. I
Základní ustanovení
Toto nařízení (dále jen „tržní řád") stanoví podmínky pro nabízení a prodej zboží nebo
nabízení a poskytování služeb (dále jen „prodej zboží a poskytování služeb") mimo
provozovnu určenou k tomuto účelu kolaudačním rozhodnutím podle zvláštního zákona¹ a
to na tržních místech, jednotlivých prodejních místech, předsunutých prodejních místech
a restauračních zahrádkách. Tržní řád je závazný na celém území Obce Kunžak, bez
ohledu na to, zda jde o tržní místa umístěná na pozemcích ve vlastnictví města nebo jiné
právnické či fyzické osoby.
Čl. II
Předmět úpravy

1.

2.

Tržní řád určuje:
a) místa pro prodej zboží a poskytování služeb a jejich rozdělení,
b) dobu prodeje zboží a poskytování služeb na místech pro prodej zboží a poskytování
služeb,
c) pravidla pro udržování čistoty a bezpečnosti na trhu, tržních místech, předsunutých
prodejních místech a restauračních zahrádkách,
d) povinnosti, které musí dodržovat provozovatel trhu a provozovatel tržního místa.
Tržní řád se nevztahuje:
na nabídku nebo prodej zboží a poskytování služeb u příležitosti konání oslav
svátků, regionálních nebo městských slavností, festivalů, vánočních trhů, ostatních
společenských, kulturních, charitativních a sportovních akcí (dále jen "akce") ve
dnech konání akce i na dalších místech vyhrazených k tomuto účelu Obcí Kunžak
se souhlasem vlastníka prostranství (pozemku, komunikace), při dodržení
stanovených podmínek. Tím nejsou dotčena ustanovení zvláštních předpisů,
b) na prodej ryb, vánočních stromků, jmelí a chvojí v období od soboty před první
nedělí adventní do 2. ledna včetně (vánoční prodej),
c) na prodej ryb, kraslic a pomlázek v období 20 dnů před velikonočním pondělím
(velikonoční prodej).
a)

Čl. III
Místa pro nabídku, prodej zboží a poskytování služeb
Na území obce je možno mimo provozovnu určenou k tomuto účelu kolaudačním
rozhodnutím podle zvláštního zákona¹ nabízet a prodávat zboží a poskytovat služby
v obci Kunžak a místních částech jen na místech, které jsou uvedeny v příloze 1
tohoto nařízení. Na území Obce Kunžak je pochůzkový a podomní prodej zakázán,
zákaz se nevztahuje na ohlášené veřejné sbírky konané podle zvláštního předpisu ².
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zákon č. 183/2006 Sb.. o územním plánováni a stavebním řádu (stavební zákon), vc zněni pozdějších předpisů
zákon č. 117/2001 Sb.. o veřejných sbírkách

Čl. IV
Základní pojmy
Pro účely tržního řádu se rozumí:
1.
2.

3.
4.

5.

6.
7.
8.

9.

10.
11.

12.
13.
14.

Trhem - soubor prodejních míst zřizovaných k příležitostnému soustředěnému
prodeji zboží nebo poskytování služeb více prodejci ve stanovených termínech
pravidelných nebo při příležitosti mimořádných akcí.
Tržním místem - vymezený prostor mimo 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 místech při použití prodejních zařízení.
Prodejním místem - místo, na kterém se uskutečňuje prodej zboží nebo
poskytování služeb jedním prodejcem na prodejním zařízení.
Předsunutým prodejním místem - vymezený prostor mimo provozovnu určenou k
prodeji kolaudačním rozhodnutím podle zvláštního zákona¹, na kterém se
uskutečňuje prodej a poskytování služeb při použití prodejního zařízení. Předsunuté
prodejní místo musí funkčně i svým umístěním souviset s touto provozovnou a musí
mít stejného provozovatele.
Restaurační zahrádkou a obdobným zařízením - vymezený prostor mimo
provozovnu určenou k prodeji a poskytování služeb kolaudačním rozhodnutím
podle zvláštního zákona¹, na kterém je provozována hostinská činnost. Restaurační
zahrádka a obdobné zařízení musí funkčně i svým umístěním souviset s touto
provozovnou a musí mít stejného provozovatele.
Provozovatelem trhu – Obec Kunžak, IČ: 00246964
Provozovatelem tržního místa - fyzická nebo právnická osoba oprávněná k
provozování tržního místa.
Prodejcem
a) podnikatel ³
b) fyzická osoba nabízející zemědělské produkty z vlastní drobné zemědělské
výroby.
Prodejním zařízením - 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 (dále jen „pojízdné
prodejní zařízení"). Prodejním zařízením nejsou běžné reklamní tabule umístěné
bez současného vystavení nabízeného zboží.
Pojízdným prodejem - prodej a poskytování služeb uskutečňovaný z pojízdných
prodejních zařízení, zejména z ložné plochy automobilu, mimo prodejní místo.
Pojízdným prodejem není provozování taxislužby a dopravy.
Prodejem 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.
Pochůzkovým prodejem - prodej a poskytování služeb provozovaný formou
pochůzky, bez prodejního zařízení, při němž je zákazník vyhledáván na veřejně
přístupných místech, s výjimkou prodeje tisku prostřednictvím kamelotů.
Podomním prodejem - prodej a poskytování služeb provozovaný bez prodejního
zařízení pochůzkou v neveřejných prostorách zejména v domech určených k
bydlení bez předchozí objednávky.
Území Obce Kunžak - Územím Obce Kunžak se pro účely tohoto nařízení rozumí
katastrální území Kunžak, katastrální území místních částí Kaproun, Mosty,
Valtínov, Suchdol, Terezín, Zvůle.
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§ 420 a § 421 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

ČI. V
Stanovení kapacity míst pro prodej zboží a poskytování služeb
Kapacita jednotlivých míst pro prodej zboží a poskytování služeb je stanovena v
příloze č. 1 tohoto nařízení.
Čl. VI
Doba prodeje zboží a poskytování služeb na místech pro nabídku, prodej zboží a
poskytování služeb
1. Trhy a tržní místa uvedená v příloze č. 1 tohoto nařízení mohou být
provozována po celý rok v době od 7 00 hodin do 18 00 hodin.
Předzahrádky, obdobná zařízení, předsunutá prodejní místa mohou být provozována v
době od 01.04. do 31. 10. od 9 00 do 23 00 hodin.
2. Po dobu konání pouti v Kunžaku mohou být trhy a tržní místa provozována od
7 00 hodin dne předcházejícího zahájení pouti do 23 00 hodin dne ukončení pouti.

Čl. VII
Pravidla pro udržování čistoty a bezpečnosti míst pro nabídku, prodej zboží a
poskytování služeb
Provozovatelé, prodejci zboží a poskytovatelé služeb na tržních místech pro nabídku,
prodej zboží a poskytování služeb jsou povinni:
a) skladovat prodávané zboží a umisťovat reklamní zařízení pouze v půdorysu
prodejního stánku
b) zabezpečovat čistotu prodejních míst.
c) k nabídce zboží, jeho prodeji a poskytováni služeb užívat jen místa k tomu určená,
d) řídit se pokyny pověřeného zaměstnance Obecního úřadu Kunžak.
e) po ukončení prodeje nebo poskytování služeb odstranit veškerý mobiliář a užívané
místo uvést do původního stavu.
Další pravidla, povinnosti a případné sankční postihy jsou stanoveny jinými právními
předpisy, a to hlavně zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, zákonem č.
110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích, zákonem č. 166/1999 Sb., o
veterinární péči, zákonem č. 185/2001, o odpadech, zákonem č. 13/1997 Sb., o
pozemních komunikacích, zákonem č. 200/1990 o přestupcích.
ČI. VIII
Pravidla k zajištění řádného provozu míst pro nabídku,
prodej zboží a poskytování služeb
Provozovatel míst pro nabídku, prodej zboží a poskytování služeb:
a)

zajistí nádoby, do kterých jsou prodejci povinni během dne odkládat odpad.

Čl. IX
Povinnosti provozovatele
1. Provozovatel tržního místa je povinen provozovat tržní místo v souladu s podmínkami
určenými tímto tržním řádem a ostatními právními předpisy, které se vztahují na
zajištění jeho řádného provozu.

2. Provozovatel trhu je povinen:
a) provozovat trh v souladu s podmínkami určenými tímto tržním řádem a ostatními
právními předpisy, které se vztahují na zajištění jeho řádného provozu,
b) určit prodejcům zboží a poskytovatelům služeb konkrétní prodejní místa,

1.
2.
3.
4.

Čl. X
Kontrola a sankce
Kontrolu dodržování tohoto tržního řádu provádí pověření pracovníci Obce
Kunžak.
Porušení tohoto nařízení se postihuje podle zvláštních právních předpisů 4 .
Práva a povinnosti prodejců zboží, poskytovatelů služeb a provozovatelů stanovená
zvláštními právními předpisy nejsou tímto nařízením dotčena.
Povolení ke zvláštnímu užívání místních komunikací včetně parkoviště na náměstí
Komenského v Kunžaku vydává Obecní úřad Kunžak podle zvláštního zákona .
Čl. XI
Závěrečná ustanovení

1. Všechny zúčastněné osoby jsou povinny dodržovat obecně závazné právní předpisy
a podmínky stanovené tímto tržním řádem.
2. O změnách a rozšíření tržních míst, předsunutých prodejních míst, restauračních
zahrádek a obdobných zařízení a trhů rozhoduje zastupitelstvo Obce Kunžak.
ČI. XII
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se nařízení Obce Kunžak č. 1/2006 Obce Kunžak ze dne 23. 3. 2006 o tržním
řádu.
ČI. XII
Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 01. 01. 2016

Drahoslava Vobrová
místostarostka

Ing. Šamal Vladimír
starosta
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4 zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecni zřízení), zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích
zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích

Příloha č. 1 k Nařízení č. 1/2015 Obce Kunžak o tržním řádu
Tržní místa:
b)
zadlážděná plocha před budovou kina čp. 344 a domem čp. 236, ulice
Strmilovská v Obci Kunžak - maximálně 3 stánky jednoduché konstrukce,
snadno demontovatelné
c)
asfaltová plocha p.č. 33/22 v části Valtínov - maximálně 2 stánky
jednoduché konstrukce, snadno demontovatelné
Prodejní místa:
a)
plocha p.č. 697/4 před budovou pohostinství v části Mosty, maximálně jeden
stánek jednoduché konstrukce, snadno demontovatelný
Trh:
Vymezený prostor na náměstí Komenského, v ulici Havlíčkově a v ulici Ke Kostelu
v Kunžaku v době trvání pouti v Kunžaku, když rozmístění a počet stánků bude
vycházet z aktuálních záměrů a potřeb za souhlasu pracovníků Obecního úřadu
Kunžak.

