Nařízení č.1/2013
Tržní řád městyse Strunkovice nad Blanicí
Zastupitelstvo městyse Strunkovice nad Blanicí se na svém zasedání č.8 dne 20.11.2013
usneslo vydat na základě zmocnění v ustanovení § 18 odst. 1 a 3 zákona č. 455/1991 Sb., o
živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu
s ustanovením § 11 odst. 1 a § 102 odst. 4, zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení)
ve znění pozdějších předpisů, toto Nařízení č 1/2013 – Tržní řád městyse Strunkovice nad
Blanicí.
Čl. 1
Základní ustanovení
1. Na území městyse Strunkovice nad Blanicí a místních částech je možno mimo
provozovnu určenou k tomuto účelu kolaudačním rozhodnutím podle zvláštního
zákona¹, nabízet a prodávat zboží a poskytovat služby jen na místech uvedených
v tomto Tržním řádu.
2. Tržní řád vymezuje:
a) místa stanovená pro prodej zboží a poskytování služeb
b) pravidla pro udržování čistoty a zajištění řádného provozu
Čl. 2
Vymezení základních pojmů
Pro účely tohoto nařízení se rozumí:
1. trh – soubor prodejních míst zřizovaných k příležitostnému soustředěnému prodeji
zboží nebo poskytování služeb více prodejci ve stanovených termínech pravidelných
nebo při příležitosti mimořádných akcí
2. 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
3. prodejní místo – místo, na kterém se uskutečňuje prodej zboží nebo poskytování
služeb jedním prodejcem na prodejním zařízení.
4. provozovatel tržnice, tržiště, trhu, tržního místa – fyzická nebo právnická osoba,
oprávněná k provozování tržnice, tržiště, trhu nebo tržního místa
5. 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
6. 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.
7. 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.
8. 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
9. pochůzkový prodej – prodej a poskytování služeb provozovaný formou pochůzky,
při němž je potencionální zákazník vyhledáván na veřejně přístupných místech bez
předchozí objednávky
10. podomní prodej – prodej a poskytování služeb bez předchozí objednávky,
provozovaný pochůzkou, při němž je potencionální zákazník vyhledáván
v neveřejných prostorách a to zejména v jednotlivých objektech určených k bydlení
Čl. 3
Podmínky pro provoz tržních a prodejních míst a poskytování služeb
a) Místa stanovená pro prodej zboží a poskytování služeb.
1. Tržní a prodejní místa upravuje Příloha č.1 tohoto nařízení.
2. Příležitostná tržní a prodejní místa:
U příležitosti konání oslav svátků, poutí a ostatních společenských kulturních a
sportovních akcí, lze prodávat zboží a nabízet služby ve dnech konání akce i na dalších
místech, zejména na náměstí, odstavných plochách, veřejných prostorách a návsích
místních částí, se souhlasem vlastníka pozemku.
b) Pravidla pro udržování čistoty a zajištění řádného provozu
Provozovatelé tržních a prodejních míst jsou povinni:
 Dodržovat stanovenou provozní dobu, která je určena od 07:00 hodin do 22:00 hodin.
 Při skončení prodeje nebo poskytování služeb odstranit zboží, mobiliář a užívané
místo uklidit.
 Udržovat čistotu a pořádek prodejních míst včetně užívaného manipulačního prostoru.
Čl. 4
Společná ustanovení
Povinnosti související s úhradou místního poplatku za užívání veřejného prostranství jsou
upraveny obecně závaznou vyhláškou městyse Strunkovice nad Blanicí v platném znění.
Případné nájemné se řídí nájemní smlouvou.
Čl. 5
Zakázané druhy prodeje zboží a poskytovaných služeb
a) Podomní prodej, pochůzkový prodej a prodej bez prodejního zařízení je na celém
území městyse Strunkovice nad Blanicí, včetně jeho místních částí zakázán.

Čl. 6
Závěrečná ustanovení
a) Práva a povinnosti prodejců zboží, poskytovatelů služeb a provozovatelů stanovená
zvláštními právními předpisy nejsou tímto nařízením dotčena.
b) Kontrolu nad dodržováním tohoto nařízení provádí Úřad městyse Strunkovice nad
Blanicí prostřednictvím pověřených zaměstnanců. Tím není dotčeno provádění kontroly
na trzích, tržních a prodejních místech orgány dozoru podle zvláštních zákonů.
Porušení povinností stanovených tímto nařízením se postihuje podle zvláštního předpisu³.
Čl. 7
Účinnost
Nařízení č 1/2013 – Tržní řád městyse Strunkovice nad Blanicí nabývá účinnosti
patnáctým dnem po dni vyhlášení

………………………
Rudolf Toušek
místostarosta

………………………..
Ing. Karel Matějka
starosta

Vyvěšeno: 21.11.2013
Sejmuto:
Zveřejněno na elektronické úřední desce: 21.11.2013
Přílohy: Příloha č.1

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 zákon č. 200/1990 Sb. o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů

Příloha č.1
Nařízení č 1/2013 – Tržní řád městyse Strunkovice nad Blanicí.

Tržní a prodejní místa:
Náměstí Bohumila Havlasy ve Strunkovicích nad Blanicí
Sportovní ulice ve Strunkovicích nad Blanicí

část p.č.1341/1

část p. č.1290/4 vedle pomníku padlých.

Návesní prostory v místních částech městyse Strunkovice nad Blanicí pro pojízdný prodej.

