M STO SOB SLAV
N a í z e n í . 4/2004
kterým se vydává

TRŽNÍ

ÁD

Rada m sta Sob slav vydává podle § 18, odst. 1 zákona . 455/1991 Sb., o živnostenském
podnikání, ve zn ní pozd jších p edpis a v souladu s § 11, odst. 1 a § 102, odst. 2, písm. d)
zákona . 128/2000 Sb.,o obcích (obecní z ízení), ve zn ní pozd jších p edpis toto na ízení :
l. 1
Úvodní ustanovení
1) Tržní ád vymezuje podmínky tržišt , podmínky prodeje na n m a prodejní dobu.
2) Na území m sta je jako tržišt vymezena dlážd nou plocha a asfaltový prostor v centru
nám stí Republiky. Na dlážd né ploše tržišt se zakazuje parkování všech vozidel. Vjezd
je povolen pouze vozidl m do celkové hmotnosti 3,5 t za ú elem vyložení a naložení
prodávaného zboží. Dále se zakazuje používání stánk poškozujících dlážd nou plochu
tržišt .
3) Provozovatelem tržišt je M sto Sob slav, které pov uje výkonem této innosti M stskou
policii m sta Sob slavi (dále jen m stská policie).
l. 2
Prodejní doba
1) Prodejní doba se stanovuje
a. v letním období od 1.4 do 31.10. kalendá ního roku …… tvrtek od 06,00
hod. do 17,00 hod.
b. v zimním období od 1.11. do 31.3. kalendá ního roku ……. tvrtek od 07,00
hod. do 16,00 hod.
2) Prodej ovoce, zeleniny, vlastních výp stk , váno ních stromk a ryb v jiné dob než je
uvedeno v odst. 1 je možný se souhlasem m stské policie.
l. 3
Podmínky prodeje na tržním míst , pravidla pro udržování istoty a bezpe nosti na
tržním míst
1) Na tržišti mohou prodávat živnostenští podnikatelé na základ platného živnostenského
listu1), zem d lští podnikatelé (tj. fyzické a právnické osoby) na základ platného
osv d ení zem d lského podnikatele2), soukrom hospoda ící rolníci (fyzické osoby) na
základ osv d ení soukrom hospoda ícího rolníka3) a fyzické osoby prodávající p ebytky
své p stitelské innosti. Prodej se uskute uje v souladu s obecn závaznými právními
p edpisy a hygienickými a veterinárními p edpisy.
2) Prodejci prodávající zboží jsou povinni na tržišti dodržovat tato pravidla:
a) šetrn manipulovat s prodejními stánky tak, aby nedocházelo k poškozování
dlážd né plochy tržišt

zabezpe ovat úklid a udržovat trvalý po ádek a istotu v míst prodeje a na místech,
kde provádí nakládku a vykládku zboží
c) v pr b hu prodeje a po jeho skon ení likvidovat vzniklý odpad na vlastní náklady
d) dodržovat platné hygienické a veterinární p edpisy p i prodeji potraviná ských a
zem d lských produkt 4),
e) p i skladování a prodeji zboží (zejména potravin, ovoce a zeleniny) mimo prodejní pult
zajistit jeho umíst ní na zdravotn nezávadných podložkách, ne p ímo na zemi4),
f) zelenina, brambory a lesní plody musí p ed zahájením prodeje ádn o istit,, zbavit
zeminy a zvadlých ástí, ovoce musí mít tržní jakost a musí být jakostn p et íd no4).
b)

3) Prodejci prodávající dle živnostenského zákona jsou povinni ozna it prodejní místo
(stánek, prodejní pult apod.) viditeln jménem a p íjmením resp. obchodní firmou nebo
názvem provozovatele, identifika ním íslem, místem podnikání resp. sídlem a jménem a
p íjmením osoby odpov dné za provoz prodejního místa5), ostatní prodejci jménem,
p íjmením a trvalým bydlišt m. Prodejci jsou dále povinni ozna it prodávané zboží
viditeln cenovkami nebo zp ístupnit zákazník m ceník prodávaného zboží.6)
4) Provozovatel tržišt je povinen
a) dohlížet na to, zda prodávající dodržují istotu a po ádek v dob prodeje a po jeho
ukon ení,
b) dohlížet na prodej zboží tak, aby nebyl uskute ován mimo prodejní místa tj. aby
nedocházelo k p ímému prodeji zboží p ímo ze zem , zavazadel, p ív sných vozík
apod., p i emž stání vozidel v prostoru prodejních za ízení, na chodnících a ve ejné
zeleni je zakázáno.
l. 4
Na tržišti je zakázáno prodávat
a) poživatiny ze surovin živo išného p vodu v etn jate ních zví at, dr beže a ástí jejich
t l
b) kachní a husí vejce, mlékárensky nezpracované mléko a mlé né výrobky, domácí
výrobky z vajec a zv iny a sušené houby
c) pornografické materiály a materiály podporující násilí
l. 5
Pronájem prodejní plochy na tržišti
1) Dlážd ná plocha na nám stí Republiky m že být pronajata prodejc m jako stálé prodejní
místo na dobu od 1.3. do 31.12. kalendá ního roku (dále jen rezervace).
2) Plocha k pronajmutí pro jednoho prodejce má maximální rozm ry 6 x 2 metry.
3) Ro ní poplatek za rezervaci prodejního místa iní 1.000,- K a je splatný v hotovosti
v pokladn v kancelá i m stské policie do 15.b ezna kalendá ního roku.
4) Žádost o rezervaci se podává na p edepsaném formulá i do konce p edcházejícího
kalendá ního roku. Formulá zájemce obdrží v kancelá i m stské policie, kde jej také ve
stanoveném termínu odevzdá.
5) Výb r prodejc , kterým bude rezervace prodejního místa poskytnuta provede, na základ
podaných žádostí, m stská policie.

6) Prodejce je povinen obsadit rezervované prodejní místo do jedné hodiny od zapo etí trhu.
Rezervovaná prodejní místa, která nebudou v tomto ase obsazena m že provozovatel
tržišt v daný den nabídnout jinému zájemci.
l. 6
1) Prodávající je povinen zaplatit místní poplatek za užívání ve ejného prostranství p ed
zapo etím prodeje podle platné obecn závazné vyhlášky o místních poplatcích m sta
Sob slav.7)
2) Poplatek podle odst. 1) se platí v pokladn v kancelá i m stské policie, o zaplacení se
vydává potvrzení. Potvrzení je plátce povinen uschovat pro p ípad kontroly.
l. 7
Prodej na tržišti kontrolují za M sto Sob slav
m stská policie.

pov ení pracovníci M stského ú adu a

l. 8
Sankce
Porušení tohoto na ízení m že být postihováno podle zvláštních p edpis .8)
l. 9
Záv re ná ustanovení
1) Zrušuje se vyhláška . 8 m sta Sob slavi, kterou se vydává tržní ád pro m sto Sob slav
2) Toto na ízení nabývá ú innosti 1.1.2005.
1)
2)
3)
4)

5)
6)
7)
8)

zákon . 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve zn ní pozd jších p edpis
zákon . 252/1997 Sb., o zem d lství, ve zn ní pozd jších p edpis
zákon . 105/1990 Sb., o soukromém podnikání ob an , ve zn ní pozd jších p edpis
zejména zákon . 166/1999 Sb. o veterinární pé i, vyhláška . 286 a 287/1999 Sb.o veterinárních požadavcích na živo išné
produkty a vyhláška . 295/1997 Sb., o hygienických požadavcích na prodej potravin a vybavení prodejny, zákon . 110/1997 Sb.,
o potravinách a tabákových výrobcích a o zm n a dopln ní n kterých souvisejících zákon , v etn provád cích vyhlášek
k tomuto zákonu
§ 17, odst. 7 a 8, písmn. a) zákona . 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve zn ní pozd jších p edpis
§ 12 zákona . 634/1992 Sb., o ochran spot ebitele, ve zn ní pozd jších p edpis
Obecn závazná vyhláška . 3/2003 o místních poplatcích
nap . zákon . 200/1990 Sb., o p estupcích, ve zn ní pozd jších p edpis , zákon . 128/2000 Sb., o obcích (obecní z ízení), ve
zn ní pozd jších p edpis

Zden k Vránek v.r.
místostarosta

Ing. Jind ich Bláha v.r.
starosta

