N A Ř Í Z E N Í M Ě S T A č. 1/2005
Červený Kostelec
TRŽNÍ ŘÁD
__________________________________________________________________________________________________

Rada města Červeného Kostelce vydává dne 19.1.2005 v souladu s ustanovením § 18 odst. 1 zákona č.
455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), v platném znění, a v souladu s § 11, § 61
odst. 2 písm. a) a § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném
znění, toto nařízení města:
Článek 1
Úvodní ustanovení
(1) Tímto tržním řádem se stanoví podmínky pro nabídku, prodej zboží (dále jen „prodej“) a poskytování
služeb mimo provozovnu určenou k tomuto účelu kolaudačním rozhodnutím podle zvláštního zákona 1),
zejména na tržnici, tržních místech a předsunutých prodejních místech.
(2) Tržní řád je závazný na celém území města Červeného Kostelce, bez ohledu na to, zda jde o tržnice,
tržní místa nebo předsunutá prodejní místa umístěná na pozemcích ve vlastnictví města nebo jiné
právnické či fyzické osoby.
Článek 2
Předmět úpravy
(1) Tento tržní řád vymezuje:
a) místa pro prodej zboží a poskytování služeb,
b) stanovení kapacity a přiměřené vybavenosti tržnice,
c) dobu prodeje zboží a poskytování služeb na tržnici, tržních místech a předsunutých prodejních místech,
d) pravidla pro udržování čistoty, pořádku a bezpečnosti na tržnici, tržních místech a předsunutých
prodejních místech,
e) pravidla, která musí dodržet provozovatel k zajištění řádného provozu tržnice, tržních míst a
předsunutých prodejních míst.
(2) Tento tržní řád se nevztahuje na prodej zboží prostřednictvím automatů obsluhovaných spotřebitelem.
Článek 3
Základní pojmy
(1) Tržnice - tržiště mající charakter stavby podle zvláštního zákona 1), kde ve vymezeném prostoru je
možný celoroční prodej zboží nebo poskytování služeb na jednotlivých prodejních místech, pronajatých k
tomuto účelu fyzickým nebo právnickým osobám. Tržnice může být doplněna přenosnými (převoznými)
prodejními zařízeními prodejců.
(2) Tržní místo - je prodejní místo určené k příležitostnému prodeji zboží nebo poskytování služeb
jedním prodejcem.
(3) Předsunuté prodejní místo - vymezené místo, na kterém se uskutečňuje prodej zboží nebo poskytují
služby stejného sortimentu jako v provozovně určené k tomuto účelu kolaudačním rozhodnutím podle
zvláštního předpisu1), které není tržnicí a se kterou předsunuté prodejní místo funkčně souvisí. Předsunuté
prodejní místo je zřizováno na veřejném prostranství v těsné blízkosti nebo přímo před vlastní
provozovnou. Provozovatelem předsunutého prodejního místa může být pouze provozovatel vlastní
provozovny. Prodej zboží nebo poskytování služeb může být prováděno výhradně na prodejních
zařízeních.
(4) Prodejní místo - místo, na kterém fyzická nebo právnická osoba prodává zboží nebo poskytuje služby
na tržnici, trhu, tržním místě nebo předsunutých prodejních místech. Toto místo přidělí prodejci nebo
jinak určí osoba zodpovědná za provoz na tržnici, trhu, tržních místech nebo předsunutých prodejních
místech.
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(5) Prodejce - osoba oprávněná prodávat na prodejním místě.
(6) Provozovatel - fyzická osoba s oprávněním podnikat nebo právnická osoba, která zajišťuje provoz
tržnice nebo trhu.
(7) Prodejní zařízení - movitá věc, sloužící k prodeji zboží nebo k poskytování služeb jako např. stánek,
prodejní pult, stolek či jiné obdobné zařízení.
(8) Příležitostný prodej zboží nebo poskytování služeb - prodej zboží nebo poskytování služeb pouze v
omezeném časovém rozsahu, a to zejména:
a) u příležitosti svátků s odpovídajícím sortimentem,
b) u příležitosti pořádání zvláštních akcí (reklamní akce, různá shromáždění a pod.),
c) při prodeji řezaných květin, sezónního ovoce, zeleniny, a pod.
(9) Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další
prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k
tomuto prostoru.
Článek 4
Místa stanovená pro prodej zboží a poskytování služeb na území města
(1) Umístění a provozování tržního místa je možné pouze v prostoru vymezeném městskou tržnicí po
předchozím projednání s osobou zodpovědnou za provoz na tržnici.
(2) Tržní místo mimo městskou tržnici lze provozovat pouze na základě povolení Městským úřadem v
Červeném Kostelci, a to v případě příležitostného prodeje zboží nebo poskytování služeb na vhodném
místě na území města vymezeném v povolení.
(3) Předsunutá prodejní místa lze provozovat pouze na základě povolení a podmínek stanovených
Městským úřadem v Červeném Kostelci. Povolení není třeba v případě uvedeném v § 17 odst. 11
živnostenského zákona.
Článek 5
Stanovení kapacity a přiměřené vybavenosti tržnice
Vybavenost tržnice a maximální kapacita je konkrétně stanovena v příloze č. 1 tohoto tržního řádu tak,
aby byly zajištěny přiměřené podmínky pro zachování kultury a bezpečnosti prodeje zboží nebo
poskytování služeb a bezpečný pohyb osob.
Článek 6
Doba prodeje a poskytování služeb na tržnici, tržních místech a předsunutých prodejních místech
Možnost prodeje zboží a poskytování služeb:
a) na tržnici denně v době od 7,00 do 18,00 hodin
b) na tržních místech denně v době od 7,00 do 18,00 hodin,
c) na předsunutých prodejních místech v souladu s provozní dobou dané provozovny.
Článek 7
Pravidla pro udržování čistoty a bezpečnosti
na tržnicích, tržních místech a předsunutých prodejních místech
(1) Při prodeji zboží a poskytování služeb na tržnici, tržních místech a předsunutých prodejních místech
jsou všichni prodejci povinni:
a) dodržovat pravidla hygieny a na prodejních místech udržovat prodejní zařízení a jeho bezprostřední
okolí v čistotě průběžným úklidem a odstraňováním odpadů a obalů na určené místo,
b) prodej zboží a poskytování služeb organizovat tak, aby se jednotlivé druhy potravinářského zboží
navzájem nevhodně neovlivňovaly, musí být chráněny před přímými slunečními paprsky a jinými
povětrnostními vlivy,
c) ovoce, zeleninu, brambory a lesní plody před nabízením k prodeji očistit od hrubých nečistot,
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d) prodejní sortiment ukládat pouze na prodejních zařízeních a neskladovat v jeho okolí; sortiment ukládat
tak, aby nebránil provozu,
e) prodejní zařízení umístit tak, aby byl okolo nich dostatečně volný průchod,
f) neparkovat motorovými vozidly, případně jinými vozidly včetně přívěsů, jimiž je dopravováno zboží,
na místě prodeje.
(2) Při prodeji zboží a poskytování služeb na tržnici jsou všichni prodejci dále povinni se řídit provozním
řádem tržnice.
Článek 8
Pravidla k zajištění řádného provozu tržnice
(1) Provozovatel řídí, organizuje a kontroluje provoz tržnice a je zodpovědný za provoz v souladu s
podmínkami určenými tímto tržním řádem a ostatními právními předpisy, které se k němu vztahují.
(2) Provozovatel je oprávněn určit si na tržnici svého správce, který pomáhá provozovateli řídit,
organizovat a kontrolovat provoz na základě smlouvy s provozovatelem.
(3) Provozovatel tržnice je povinen zpracovat provozní řád tržnice, řádně jej v prostoru tržnice vyvěsit na
viditelném a přístupném místě spolu s tímto tržním řádem. Provozní řád tržnice musí obsahovat: název a
sídlo provozovatele, příp. jméno a sídlo pověřeného správce tržnice, způsob obsazování jednotlivých
prodejních míst, podmínky prodeje zboží a poskytování služeb, sortiment prodávaného zboží a
poskytovaných služeb, povinnosti prodejců, pravidla pro udržování čistoty a pořádku.
(4) Provozovatel je dále povinen:
a) určit prodejcům na základě jejich žádosti konkrétní prodejní místa dle kapacity tržnice,
b) zajistit, aby prodávající zabíral pouze plochu vymezenou příslušným prodejním místem a neblokoval
jiné prodejní místo,
c) vést řádnou evidenci prodejců na tržnici,
d) dbát na úpravu tržnice tak, aby celkový vzhled působil uspořádaně a přehledně,
e) dbát, aby prodejci byla dodržována ustanovení čl. 6 a čl. 7 tohoto tržního řádu a nebyl realizován prodej
zboží nebo poskytování služeb mimo prodejní zařízení,
f) udržovat průchozí vnitřní komunikace průchodné a v bezpečném stavu pravidelným úklidem, v zimě
úklidem sněhu a posypem,
g) vybavit tržnici dostatečným počtem sběrných nádob na odpad a zajistit dostatečnou četnost svozu
odpadu; za dostatečný počet sběrných nádob na odpad a za dostatečnou četnost svozu odpadu se považuje
stav, kdy sběrné nádoby na odpad mezi jednotlivými svozy, nebudou přeplněné a odpad nebude ukládán
mimo sběrné nádoby na odpad,
h) dbát na to, aby prodejci neodkládali zboží do přilehlých ploch zeleně a aby přes tyto plochy nebylo
naváženo nebo jinak dopravováno zboží,
i) dbát na to, aby prodejci po skončení prodeje zboží nebo poskytování služeb odstranili vlastní prodejní
zařízení.
Článek 9
Omezení prodeje zboží
Na tržnicích, tržních místech, předsunutých prodejních místech je zakázáno prodávat :
a) erotické zboží a pornografické tiskoviny,
b) pyrotechnické předměty,
c) chemické látky a chemické přípravky klasifikované jako hořlavé, zdraví škodlivé, žíravé, dráždivé,
senzibilující, výbušné, oxidující, extrémně hořlavé, vysoce hořlavé, karcinogenní, mutagenní, toxické pro
reprodukci a nebezpečné pro životní prostředí,
d) omamné látky,
e) zboží k jehož prodeji je vyžadována koncese.
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Článek 10
Kontrola a sankce
(1) Kontrolu dodržování tohoto tržního řádu provádí Městský úřad Červený Kostelec prostřednictvím
pověřených osob a Městská policie Červený Kostelec.
(2) Poruší-li fyzická osoba, která je podnikatelem nebo právnická osoba povinnost stanovenou tímto
nařízením města, dopustí se správního deliktu a může jim být podle zvláštního předpisu 2) uložena pokuta.
(3) Poruší-li fyzická osoba povinnost stanovenou tímto nařízením města, dopustí se přestupku a může jí
být podle zvláštního předpisu 3) uložena pokuta.
Článek 11
Závěrečná a zrušovací ustanovení
(1) Toto nařízení města bylo schváleno radou města dne 19. 1. 2005 a vyvěšeno na úřední desce
městského úřadu dne 20. 1. 2005.
(2) Toto nařízení města nabývá účinnosti dne 5. 2. 2005.
Příloha č. 1 – tržní místa
Příloha č.2 – provozní řád tržnice

Petr Mědílek
Karel Cejnar
starosta
místostarosta
_________________________________
1) Zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
2) § 58 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
3) § 46 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
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