NAŘÍZENÍ MĚSTA KOSTELEC NAD ORLICÍ
č. 3/2011,
kterým se vydává
Tržní řád města Kostelce nad Orlicí
Rada města Kostelce nad Orlici se dne 28.11.2011 usnesla podle ustanovení § 18 odst. 1 zákona č.
455/1991 Sb., o živnostenském podnikáni (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s
ustanovením § 11 odst. 1 a § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve
zněni pozdějších předpisů, vydat toto nařízení.
Článek 1
Předmět úpravy
(1)
Tržní řád města Kostelce nad Orlicí (dále jen „tržní řád") stanoví podmínky pro prodej zboží a
poskytování služeb mimo provozovnu určenou k tomuto účelu kolaudačním rozhodnutím podle zvláštního
zákona1 na území města Kostelce nad Orlicí, bez ohledu na to, zda jde o prodej zboží a poskytování služeb
na pozemku ve vlastnictví města nebo jiné osoby.
(2)

Tržní řád vymezuje:
a) místa pro nabídku, prodej zboží a poskytování služeb a jejich rozděleni,

b) stanovení kapacity a přiměřené vybavenosti,

c) dobu prodeje zboží a poskytování služeb,
d) pravidla pro udržování čistoty a bezpečnosti,

e) pravidla, která musí dodržet provozovatel tržiště k zajištění jeho řádného provozu,
f) na které druhy nabídky a prodeje zboží a poskytování služeb se tržní řád nevztahuje,
g) obchodní činnosti, druhy nabídky, prodeje zboží a poskytování služeb, které jsou zakázány.

(3)
Tento tržní řád se nevztahuje na kulturní, společenské, sportovní a jiné akce, s jejichž konáním
vyslovila souhlas rada města Kostelce nad Orlicí.

Článek 2
Základní pojmy
Pro účely tohoto tržního řádu se rozumí:
a) tržnici objekt mající charakter stavby podle stavebního zákona určený nebo zkolaudovaný pro účely
prodeje zboží nebo poskytování služeb více podnikatelskými subjekty nebo fyzickými osobami.
Nevztahuje se na něj ustanovení odst. 1 písm. a), b) a c);

b) tržištěm prostor mimo provozovnu určenou k tomuto účelu kolaudačním rozhodnutím podle
zvláštního zákona, kde dochází k nabídce, prodeji zboří a poskytování služeb na prodejních místech;
c) tržním místem jednotlivé konkrétní prodejní místo určené k prodeji nebo poskytování služeb na
veřejném prostranství;

d) trhem soubor prodejních míst určených k příležitostnému soustředěnému prodeji zboží nebo
poskytování služeb více prodejci najednou (např. trh městský, adventní nebo při různých slavnostech
a obdobných akcích);
e) předsunutým prodejním místem místo mimo provozovnu určenou k tomuto účelu kolaudačním
rozhodnutím podle zvláštního zákona, na kterém je umístěno prodejní zařízení, ve kterém se nabízí,
Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve zněni pozdějších předpisů a dále
předpisů s ním souvisejících
l

prodává zboží a poskytují služby stejného druhu jako v provozovně, určené k tomuto účelu
kolaudačním rozhodnutím podle zvláštního zákona, se kterou funkčně souvisí. Předsunuté prodejní
místo se zřizuje bezprostředně u uvedené provozovny a musí s ní mít stejného provozovatele;

f)

místem pro nabídku zboží místo mimo provozovnu určenou k tomuto účelu kolaudačním
rozhodnutím podle zvláštního zákona, na kterém se za účelem nabídky nebo prodeje vystavuje zboží
stejného druhu jako v provozovně;

g) pojízdným prodejem prodej mimo provozovnu určenou k tomuto účelu kolaudačním rozhodnutím
podle zvláštního zákona, uskutečňovaný bez předchozí objednávky v pojízdných prodejních zařízení,
zejména z automobilu. Pojízdným prodejem není provozování taxislužby a dopravy;
h) prodejcem fyzická nebo právnická osoba, zejména podnikatel, která vlastním jménem uskutečňuje
prodej na jednotlivém prodejním místě, pojízdný prodej, pochůzkový prodej;
í)

provozovatelem tržnice, tržiště nebo trhu fyzická nebo právnická osoba oprávněná k jejich
provozování

j)

Stánkem se rozumí movitá věc (konstrukce, stolek či jiné zařízení) užívaná pro prodej;

k) veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další
prostory přístupné každému bez omezeni, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na
vlastnictví k tomuto prostoru2;

Článek 3
Umístění a vymezení míst pro prodej zboží a poskytování služeb mimo provozovnu
(1)
Tržnice je povolena na základě kolaudačního rozhodnutí v ulici I. J. Pěšiny, na nezastavěné části
pozemku 130/1 (viz příloha č. 1). Umístění tržišť a tržních míst je povoleno na Palackého náměstí, Jiráskově
náměstí a v ulici Rudé armády (viz příloha č. 1).
(2)
Předsunuté prodejní místo a místo pro nabídku zboží povoluje na celém území města Kostelce nad
Orlicí na základě předložené žádosti k povolení zvláštního užívání silničního pozemku odbor dopravy a
silničního hospodářství a musí být uvedeno v příloze č. 1 tohoto nařízení.

Článek 4
Kapacita a přiměřená vybavenost tržnice a tržišť
(1)
Prodej zboží a poskytování služeb na tržnicích je možný pouze na základě předchozího souhlasu
provozovatele tržnice. Kapacita tržnice je závislá na kolaudačním rozhodnutí.
(2)
Prodej zboží a poskytování služeb na tržištích je možný pouze na základě předchozího souhlasu
provozovatele tržiště. Prodej na tržních místech je možný pouze na základě přiznání k místnímu poplatku za
užívání veřejného prostranství a po úhradě místního poplatku v hotovosti na pokladně Městského úřadu
v Kostelci nad Orlicí.

(3)
Kapacita tržiště a tržních míst je uvedena v příloze Č.1. Počet prodejců a poskytovatelů služeb je
závislý na velikosti jejich prodejních zařízení.
(4)
Na tržnicích, tržištích a tržních místech je povolen prodej zboží v rozsahu uvedeném pro jednotlivá
tržní místa z prodejních míst (stánků nebo stolů) nebo z pojízdné prodejny. Prodejní místa a pojízdné
prodejny musí být viditelně opatřeny jménem a příjmením nebo firmou fyzické osoby, obchodní firmou nebo
názvem právnické osoby, s uvedením trvalého bydliště, místa podnikáni nebo sídla právnické osoby a
§ 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
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identifikačním čistem, pokud bylo prodávajícímu přiděleno a jménem a příjmením osoby odpovědné za
prodej (pokud neprodává podnikatel). Na prodejním místě nebo v pojízdné prodejně musí být vždy přítomna
osoba odpovědná za činnost na prodejním místě.

Dobu prodeje zboží a poskytování služeb se stanovuje v příloze č. 1 tohoto nařízeni.

(5)

Článek 5
Pravidla, která musi dodržet provozovatel tržnice, tržiště nebo trhu k zajištěni jejich řádného provozu

(1) Vyvěsit tento tržní řád.

(2) Zabezpečit trvalý a řádný úklid, schůdnost, čistotu prodejních míst a prodejních zařízení.
(3) Dbát na dodržování obecně závazných předpisů včetně obecně závazných vyhlášek a nařízení města
Kostelce nad Orlicí.

(4) Provozovatel zajistí, aby byl prodáván pouze určený sortiment zboží a poskytovány služby povolené
dle přílohy č. 1.
(5) Provozovatel tržiště určí prodejcům konkrétní místa pro nabídku, prodej zboží a poskytování služeb a
vybere od nich finanční částku za umístění prodejního zařízení. V souvislosti s tím vede evidenci
jednotlivých prodejních míst a prodejců na nich. Při prodeji na tržních místech, předsunutých
prodejních místech a místech pro nabídku zboží se vybírá místní poplatek za užívání veřejného
prostranství dle obecně závazné vyhlášky města Kostelce nad Orlicí;

(6) Provozovatel tržiště určí prostor pro shromažďování odpadů a dostatečný počet sběrných nádob;

(7) Bude-li tržní místo umístěno na neveřejné prostranství, je provozovatel povinen zajistit, aby při
provozování tržního místa nedocházelo k omezení obvyklého užívání sousedního veřejného
prostranství.
(8) Plnění článku 4 odst. 4 tohoto nařízení.
článek 6
Povinnosti prodejců

Prodejce je povinen:

(1)

a) dodržovat obecně platné předpisy3 týkající se přepravy, skladování a prodeje nabízeného zboží,

b) dodržovat všechna ustanovení daná obecně závaznými předpisy České republiky, obecně závaznými
vyhláškami města, zejména tímto tržním řádem tak, aby vyhovovala hygienickým a zdravotním
požadavkům daného prodeje,
c) při kontrole prováděné orgány státní správy nebo samosprávy se prokázat příslušnými doklady.

Článek 7
Druhy prodeje zboží a poskytování služeb, na které se tento tržní řád nevztahuje

(1)

Prodej zboží pomocí automatů obsluhovaných spotřebitelem.

(2)

Vánoční prodej ryb a stromků, jmelí a chvojí.

Článek 8
Zakázané druhy prodeje zboží a poskytovaní služeb, zakázaná obchodní činnost

(1)
Na území města Kostelce nad Orlicí se zakazuje mimo provozovnu určenou k tomuto účelu
kolaudačním rozhodnutím podle zvláštního zákona poskytovat následující druhy prodeje a poskytování
služeb;

a)

pochůzkový prodej, kdy je nabízena služba, nabízeno a prodáváno zboží s použitím přenosného,
neseného zařízení (konstrukce, tyče, závěsného pultu, ze zavazadel, tašek, krabic, podložek
umístěných na zemi) nebo přímo z ruky. Není rozhodující, zda ten, kdo zboží prodává, se přemísťuje

Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, zákon
č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele v platném znění.
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nebo postává na místě. Toto ustanovení se nevztahuje na veřejné sbírky4, jejichž konání je předem
nahlášeno a doloženo osvědčením, příp. rozhodnutím, vydaným krajským úřadem místně příslušným
podle sídla právnické osoby, které sbírku pořádá, na sekretariátu městského úřadu v Kostelci nad
Orlicí.

b) podomní prodej, kdy je bez předchozí objednávky dům od domu nabízeno a prodáváno zboží či
služba.
(2)

Na tržištích a tržních místech je zakázána následující obchodní činnost:
prodej tabákových výrobků a alkoholu5;

prodej nebezpečných výrobků6;
prodej zboží erotického charakteru, doporučování a nabízení tohoto zboží;

prodej předmětů, které podléhají zvláštnímu režimu (zbraně všeho druhu, střelivo, výbušniny, jedy,
omamné látky apod.);

prodej petard, světlic a dalších předmětů zábavné pyrotechniky;
směnárenská činnost;
prodej potravin vyžadující chlazení, a to v případě, že není napojeno na zdroj elektrické energie.

Článek 9
Kontrola a sankce

(1)
Kontrolu nad dodržováním tohoto nařízení provádí pověření zaměstnanci Města Kostelce nad Orlicí,
zařazeni do Městského úřadu Kostelec nad Orlicí a strážníci městské policie.
(2)
Tím není dotčeno provádění kontroly na tržištích a tržních místech orgány dohledu podle zvláštních
zákonů7. Dodržování povinností vyplývajících z obecně platných právních předpisů při prodeji zboží a
poskytování služeb kontrolují či dozorují oprávněné orgány státní správy. Práva při ukládání sankcí těmito
orgány nejsou tímto nařízením dotčena6
Článek 10
Závěrečná ustanovení
Práva a povinnosti prodejců a provozovatelů stanovená zvláštními právními předpisy nejsou tímto nařízením
dotčena.

Toto nařízení bylo vydáno usnesením Rady města Kostelce nad Orlicí č. 26/30/2011 ze dne 28.11.2011 a
nabývá účinnosti dnem 15.12.2011.

Ing. Jiří Bartoš
starosta

j
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Ing. Luboš Lerch
místosta rosta
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4 Zákon č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírk
5
7/2002 finanční zpravodaj - pokyn MF č. D - 229 a zákon č. 110/1997 Sb., o^pdfravinách a tabákových výrobcích a o změně
a doplněni některých souvisejících zákonů
6 Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele
7 Zákon č. 20/1996 Sb., o péči o zdraví lidu ve zněni pozdějších předpisů; zákon č. 64/1986 Sb., o české obchodní inspekci, ve znění
pozdějších předpisů; zákon č. 146/2002 Sb., o státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně některých souvisejících zákonů,
zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně některých souvisejících zákonů, zákon č. 110/1997 Sb.. o
potravinách a tabákových výrobcích a o změně některých souvisejících zákonů.
6 Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích v platném znění; zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení); zákon č. 465/1991 Sb., o
živnostenském podnikání v platném znění; zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele v platném znění; zákon č. 13/1993 Sb., celní
zákon v platném znění.
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Příloha č. 1 - Seznam a kapacita tržních míst
Vymezená místa pro
prodej

Adresa místa
Jiráskovo náměstí

Tržní místa

Tržnice

Počet míst nebo velikost
prostoru

Období provozu

1 prodejní místo o velikosti

max. 15 m2

celoročně od 7,00 hodin -17,00 hodin

Rudé armády

60 m2

celoročně od 7,00 hodin -17,00 hodin

dle rozhodnutí RM

x m2

Palackého náměstí

985 m2

v termínech povolených RM vždy od 7,00

hodin -17,00 hodin
dle schváleného harmonogramu Ix měsíčně

(čtvrtek) od 6,00 hodin -18,00 hodin
shodné s dobou provozu příslušné

dle povolení ODSH na

Předsunuté prodejní

před příslušnou

Palackého náměstí a v ulicích

místo

provozovnou

Komenského, Tyršova, Rudé

provozovny

armády, Jirchářská, Příkopy

dle povolení ODSH na

Místo pro nabídku
zboží

Prodávané zboží

před příslušnou

Palackého náměstí a v ulicích

provozovnou

Komenského, Tyršova, Rudé
armády, Jirchářská, Příkopy

shodné s dobou provozu příslušné
provozovny

výrobky rostlinné a živočišné
výroby, občerstvení
dle rozhodnutí RM

spotřební zboží
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