
Nařízení Městyse Boleradice č. 2120|3
kterým se vydává ,,Tržníráďu

Rada Městyse Boleradice se usnesla na svém zasedění konaném dne 18.11.2013 na zékladě
$ 18 odst. 1 a3 zákonaě.45511991 Sb., o živnostenskémpodnikaní (živnostenský zákon),
vezněnípozdějšíchpředpisů, avsoulaclus $ 11 odst. 1a $ 102odst.2písm. d)zakonač.
12812000 Sb., o obcích (obecní ztizení), ve znění pozdějších předpisů, vydat toto nďízení
Městyse Boleradice, kteým se vydává ,,Tržniřád,,:

Čtánek 1
Úvodní ustanovení

1. Účelem tohoto naŤizeníje stanovit podmínky, zakteýchlze na,Území Městyse Boleradice
uskutečňovat nabídku, prodej zboži a poskytovrání sluŽeb mimo provozovnu určenou k tomuto
účelu kolaudačním rozhodnutím podle zvlášbrího zákona a to na tržních místech,
předsunutých prodejních místech, V restauračních zahrádkách, pÍí pojízdném prodeji,
pochůzkovém prodeji a prodeji bez prodejního zařízetí.

2. Tento tržní řád je závazný pro celé území,.Městyse Boleradice ohraničené na všech
výjezdech z obce dopravními znaěkami označení Městyse Boleradice, bez ohledu na
charakter prostranství a vlastnictví k němu.

čHnek 2
Vymezení základních pojmů

Pro účely tohoto taŤízeni se rozumí:

a) prodejem - nabídka, prodej zboží aposkytovaní služeb
b) tržním místem .vymezený prostor mimo provozovnu určenou k prodeji kolaudačním
rozhodnutím podie zvláštního zákona, na kterém se na jednom nebo na více jednotlivých
prodejních místech uskutečňuje prodej při použití prodejních zaÍízení. Vymezený prostor je
specifikovrín v příloze č.1 k tomuto naŤízení.
c) předsunutym prodejním místem - vymezené místo mimo provozovnu urěenou k prodeji
kolaudačním rozhodnutím podle zvláštního zákona, na kterém se uskutečňuje prodej při
použití prodejního zaŤízení a které přímo funkčně souvisí s provozovnou určenou k tomuto
účelu kolaudačním rozhodnutím podle zvláštního zékona.
d) restaurační zahrádkou - vymezené místo mimo provozovnu určenou k tomuto účelu
kolaudačním rozhodnutím podle stavebního zákona, na kterém se uskutečňuje prodej v rámci
Živnosti ,,hostinská ěinnost.. (popř. jiných živností, v jejichž riímci lze připravovat a prodávat
pokrmy a nápoje kbezprostřední spotřebě v provozovně, v nížjsou prodávar,y) a které je
k výkonu této činnosti vybaveno a přímo funkčně souvisí s provozovnou určenou k tomuto
účelu kolaudačním rozhodnutím podle zvláštního zákona.
e) pojízdným prodejem - prodej mimo provozovnu určenou k tomuto účelu kolaudačním
rozhodnutím podle zvláštního zěkona, uskutečňovanýbez předchozí objednávky zpojízdných
prodejních zaŤízení, zejména z automobilu, pojízdným způsobem mimo jednotlivé prodejní
místo. Pojízdným prodejem není provozování taxislužby a dopravy.
f) prodejem bez prodejního zaíízení - prodej mimo provozovnu urěenou k tomuto úěelu
kolaudaěním rozhodnutím podle zvláštďho zákona, uskutečňovaný mimo jednotlivé prodejní
místo bez použití prodejního zaÍízetí. Prodejem bez prodejního zařízení se rozumí zejména



pochůzkový prodej a podomní prodej. Prodejern bez prodejního zašízení je i takovýo prodej
realízovaný z jednoho stanoviště.
g) pochůzlr.ovýmn prodejem - prodej rnimo provozovnu určenou k tomuto účelu koiaudačnírn
rozhodnutím podle zvláštního zákona, provozovaný forrnou pochůzky (obchůzky), při němž
je potenciátrní uživatel zboží nebo sluŽeb bez předchozí objednávky vyhledáván prodejcem
z okruhu osob na veřejně přístupných rnístech. Pochůzkový prodej je uskuteěňován zejména
bez prodej ního zařízení
h) podornním pnodejem - prodej mimo provozovnu určenou k tomuto účelu kolaudačním
rozhodnutím podle zvláštního zákona, provozovaný formou pochůzky (obchůzky), při němŽ
je potenciální uživate| zboží nebo služeb bez předchozí objednávky vyhledávrán prodejcem
z okruhu osob rnirno veřejně přístupná místa, zqména obchazením jednotlivých domů, býů
apod.
í) jednotliým prodejním místem - v)mezené .jednotlivé místo v tržnicích, na tržištích,
tržních místech a předsunutých prodejních místech, na kterém fyzická nebo právnická osoba
uskutečňuje prodej při pouŽití prodejního zaŤízenl Za jednotlivé prodejní místo se považuje
rovněž restaurační zafuádka jako celek;
j) provozovatelerm tnžního nrísta - fyziaká nebo právnická osoba, která vlastním jrnénem
provozuje ttžníai, tržiště nebo tržní místo
k) prodejcem - fyzická nebo právnická osoba' zejméta podnikatel (případně jeho
zaměstnarlci, nebo jiné pověřené osoby), která vlastním jménern uskuteěňuje prodej na
jednotlivém prodejním místě (včetně prodeje v 1estaurační za|.rádce)' pojízdný prodej,
pochůzkoqý prodej nebo prodej bez prodejního zaŤízení
1) prodejním zařízenínr - jakékoliv zaŤízení slouŽící k prodeji, jehož umístěnírn dochází k
záboru prostranství nebo prostoru nad ním, zqména stánek, přenosný stánek, stul, pult,
účelově upravený a vybavený vozík, stojan, ýč apod. Prodejním zaŤízením je rovněž
automobii, přívěs nebo jiné silniční vozidlo slouŽíoí k prodeji. Prodejním zaŤízením se rozumí
rovněž opiocený prostor sloužící k prodeji. Prodejním zařízením se nerozumí zavazadla,
zníchžje přírno prodáváno zboži při drobném prodeji bez funkční vazby na kolaudovanou
provozovnu. Frodejnírn zařízením se dátre nerozumí běžné reklarnní tabule umístěné bez
současného vystavení nabízeného zboží

Čtánek 3
Místa pro prodej a poskytování služeb a jejich nozdělení

1. Na uzemí Městyse Boleradioe je rnožno mímo provozovnu k tomuto účelu určenou
kolaudačnírn rozhodnutírn podle zvláštního zákona nabízet a prodávat zboží a poskytovat
sluŽby na jednotlivých tržnich místech uvedenýoh v příloze č. 1 tohoto naŤízení,
v restauračních zúlráďkách, v předsunutých prode.jních místech a to pouze v časech tímto
nařízením určených a při splnění poŽadavků stanovených právnírni předpisy, včetně tohoto
naiízení.

2. Frovozovatel si r,yhrazuje právo posoudit sortiment sluŽeb nebo prodejní sortiment
a případně nevhodný typ sluŽeb nebo sortirnent nebo jejich část z prodeje r,ryloučit.

3. Pochůzkový prodej, podomní prodej a prodej bez prodejního zaÍízení je na celém uzemí
Městyse Boleradice zakázán.
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r Clánek 4
Stanovení kapacity a přiměřené lybavenosti

1. Vybavení tržních míst, r,ybavení jednotlivých prodejních míst, resp. prodejních zaÍízení,
musí byt v souladu s tímto naŤízetím a zvláštními předpisy vztahujícími se k jednotlivým
druhům prodeje. Jejich kapacita je stanovena určením celkové plochy situace v grafické
pŤíIoze č. 1 ktomuto naŤízení následovně: - plocha č. ] - parkoviště před budo,ou Úřad,
měsýse Boleradice (tj. část pozemku parc.č. 4045/] 31 celkovó výměra 40 m2 )

2. Nesmějí bý provozována ani umístěna prodejní zařizení zjevně poškozená.

3. Prodejce na jednotlivém prodejním místě je povinen zejména:
a) při prodeji potravin zajistit vybavení v souladu se zvláštními předpisy
b) zajistit r,ybavení jednotlivého prodejního místa dostatečnou nádobou na odpad vznikajicí
v souvíslosti s prodejem na jednotlivém prodejním místě.

Clánek 5
Doba prodeje zboží a poskytování služeb

1. Není-li stanoveno jinak, p|atí, že:
a) tržní místo může byt provozoviíno celoročně; maximální doba prodeje je'

od 8.00 hod. do 17.00 hod.
b) restaurační zahrádkamiže bý provozoviána celoročně; maximální doba prodeje je,

od 8.00 hod. do 24.00 hod., přičemž do této doby se započítává i doba nezbytného úklidu.
c) pojízdný prodej můŽe byt provozoviín celoročně; maximální doba prodeje je,

od 8.00 hod. do 17.00 hod.

2. Doba prodeje na předsunutém prodejním místě, a v restauraění za}.ráďce nesmí přestíhnout
dobu prodeje kolaudované provozovny, s níž předsunuté prodejní místo nebo restaurační
zabrádka funkčně souvisí. Povinnost nepřesáhnout dobu prodeje stanovenou pro určitou
lokalitu správním aktem, zejména rozhodnutím správního orgánu, vydaným dle zvláštních
předpisů, ztstáv á nedotčena.

čHnek 6
Pravidla pro udržování čistoty a bezpečnosti

1. Tento článek se vztahuje na všechny druhy prodeje dle tohoto nařízení.

2. PŤi prodeji jsou všechny zúčastněné osoby povinny zejména:
a) zabezpečovat trva|ý a řádný úklid' udržovat čistotu prodejních zaŤízení a jejich okolí, míst
pro prodej i míst pro nakládku a vykládku zboží a skIadových prostor.
b) udržovat dostatečnou pruchodnost mezi prodejními zařízeními' prodejci jsou povinni
užívat k prodeji pouze vymezená jednotlivá prodejní místa
c) parkovat motorovými vozidly, případně jinými vozíd|y včetně přívěsů, jimiž bylo
dopravováno zboží na místo prodeje, povze v prostoru vymezeném provozovatelem
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/
Člámek 7

Fravidla, která musí dodržet provozovatel [< zajištění řádného provozu

1. Nestanoví-li zvláštní předpis jinak, musí byt trŽní místo jeho provozovatelem'
případu, kdy uvedená zatízení provozuje Městys Boleradice, viditelně označeno:
a) obchodní Íirrnou, identifikačním číslem, jménem a příjmenírn fyzické osoby nebo

vyjma

nazvem
právnické osoby provozovatele
b) jménem a příjmenírn osoby odpovědné zapÍovoztržního místa
c) provozní dobou tržního rnísta

2. Provozovate| tržního místa je povinen jednotlivá prodejní místa přenechávat k uživáni
pouze:
a) osobám podnikajícím na zák|adě živnostenského oprávnění, kteréje opravňuje k prodeji
b) osobám podrrikajícím na základéjiného neŽ živnostenského oprávnění, které je op.u,,ň,'.i"
k prodeji
c) fyzickým osobám prodávajícím nezpraoované rostlinné a živočišné výrobky z vlastní
drobné pěStitelské a chovatelské činnosti a lesní plody
d) osobám provozujícím zemědělskou r4irobu
e) případně jinýrn osobárn, které na základě právních předpisů mohou uskutečňovat prodej.

5. Provozovatel trŽního místaje dále povinen: 
/'

a) zajistit organizaci prodeje tak, aby mezi prodejními zaŤízenírni byl vyvořen dostatečný
prostor pro pohyb zákazruků a zásobování a aby zďe nebyl uskutečňovan prodej mimo
jednotlivá prodejní místa
b) zajistit provádění pravidelného úklidu trŽního místa
c) nakládat s odpady, které vznikají při provozu tržního rnísta v souladu s předpisy
e) dohlíŽet na dodržováruprávních povinností zúčastněnými osobami, zejménaprodejci.

6' Frovozovate| tržního místa je dále povinen tento tržní řád v platném znění zpřístupnit
k nahlédnutí.

7. Provoz předsunuých prodejních míst:
a) předsunuté prodejní místo musí rrrít stejného prodejce jako uvedená provozovna, je moŽno
je zřídit pouze v těsné blízkosti přímo před uvedenou provozovnou a prostor předsunutého
prodejního místa musí přímo navazavatna uvedenou provozovnu
b) na předsunutém prodejním rnístě nesrrrí bý uskutečňován prodej v sortimentu širším, než je
sortirnent kolaudované provozovny, s nížpředsunuté prodejní místo funkčně souvisí
c) prodej zboží na předsunutých prodejních místech na uzemí celého Městyse tsoleradice
může byt provozován při splnění požadavků právních předpisů tím způsobem, že umístěním
zboží určerrého k prodeji docházíkužíváni veřejného prostranství
d) pro prodej zbaží rra předsunutých prodejních místech na celérn uzemí Městyse Boleradice
je zakázéno používat pomocná prodejní zaŤízení,jako jsou markýzy, konzoly, věšaky apod.,
na kterých je zavěšeno zboží určené k prodeji nebo zbaží či jiné předměty slouŽící podpoře
prodeje zboží tak, že se toto zboží či jiné předměty nedotýkají země. Taková pomócná
prodejní zaÍízení nesmějí bfi umisťověna ani na obvodových stěnáoh provozovny, ani na
vstupních dveřích do provozovny.

8. Frovoz restauračních zahrádek:
a) v rámci restaurační zahrádky nesrní b1.t uskutečňován prodej v sortimentu širším, než je
sortirnent koiaudované provozovny, s níž restaurační zahrádkafunkčně souvisí
b) restaurační zakáďka musí mít stejného prodejce jako provo zoYna, naniž navazuie.



čbnek 8
Poplatky

1. Prodávající.je povinen zap|atit pop|{ek za zábor veřejného prostranství. Tento pop1atek jeprodávající povinen zap|atit nejpozději před zahájením prodejó v pokladně UM Boleradice stím, Že při prodeji ve dnech pracovního volna je"prodávající"povňen tanto poptat ek zaplatitnejpozději poslední pracovní den přede dnem pioae3e v pokladně UM Boleradice.

2. Výše poplatku za zábor veřejného prostranství je uvedena Ve ,,Vyhlášce o místníchpopIatcích...

3. Prodávající je povinen na požádání předložit kontrolnírn orgánům potvrzení o zap|acenípoplatku za užív ání vymezeného prostoru.

ČHnek 9
Sankce

1. Forušení povinností stanovených tírnto naŤízenimse postihuje podle zvláštních předpisů.

2. Kontrolu dodržování tolroto tržního řádu jsou oprávněni provádět pověření zaměstnanci
městyse zařazeni do Úřadu městyse Boleradic{.pověření členové zastupitelstva městyse a
členové kontrolního výboru.

Čhnek 10
Závérečná ustanovení

1. Práva a povinnostiprodejců zboží,poskýovatetrů sluŽeb a provozovatelů stanovenázvláštními právními předpisy nejsou tímto nařízením dotčena.

2. Toto nařízení městyse nabýváúčinnosti patnáctýmdnern po dni jelro vyhlášení.

,í
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Ing. Libor F{říb
místostarosta

Bohuslav Barek
'starosta

Ztkon č. 183 l20a6 Sb., o územním
Zákonač. |28/2000 Sb., o obcích, vjeho platném znění,
1?|," ž'. ?00l|990 Sb., o přestupcicň, vjéno platném znění
Zákon ě. 455l1991 Sb., o živnostenskérnpodnikání, vjeho platném znění).
:á:on \0!!?97 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích
Zákon 40/2009 Sb. trcstlrí zákoník'

Vyvěšeno na úřední desce dne : !?, rt' /o/3
Se.inrr-rto zúŤednídeskydne: 16. /1. ,Lo/3


