Město Javorník
NAŘÍZENÍ M Ě S T A
č . 1/2014
TRŽNÍ Ř Á D
Rada Města Javorník na své schůzi dne 10.1.2014 Usnesením č. 79/I./10. vydává podle § 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, § 102 odst. 2 písm. d) zákona ě. 128/2000 Sb., o
obcích, ve znění pozdějších předpisů, toto nařízení Města Javorník:
ČI. 1
Úvodní ustanovení
(1) Účelem tohoto nařízení města (dále jen „nařízení") je stanovit podmínky, za kterých lze realizovat
prodej zboží a poskytovat služby na území města Javorník mimo provozovnu k tomuto účelu
určenou kolaudačním rozhodnutím podle zvláštního zákona ' na tržištích a tržních místech.
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Vymezení základních pojmů
Pro účely tohoto nařízení se vymezují pojmy:
(1) Tržiště je vymezený prostor, kde se realizuje prodej zboží a poskytují služby na prodejních místech
určených k tomuto účelu. Tento prostor umožňuje stanovit určitý počet prodejních míst a může být
nebo je vybaven stánky, pulty, stolky a obdobnými zařízeními umístěnými na zemi, určenými pro
prodej zboží nebo poskytování služeb.
(2) Tržní místo je místo mimo tržiště, konkrétně vymezené (adresou, umístěním, rozměry). Tržním
místem je:
a) předzahrádka, která je místo zřizované bezprostředně u provozovny určené k hostinské činnosti,
na němž jsou poskytovány služby nebo realizován prodej zboží v rámci živností „hostinská
činnost" nebo „pekařství, cukrářství" , je vybaveno odpovídajícím zařízením a má stejného
provozovatele jako uvedená provozovna;
2)

2)

b) prodejní místo, na kterém se realizuje prodej zboží nebo poskytují služby ze stánků, stolků, pultů
a obdobných zařízení, mimo provozovnu určenou k tomuto účelu kolaudačním rozhodnutím
podle zvláštního zákona '.
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(4) Provozovatelem tržiště á tržních míst je právnická osoba Město Javorník - IČ 00302708.
(5) Pochůzkovým prodejem jsou všechny formy prodeje zboží a poskytování služeb, případně i pouhé
nabízení zboží či služeb fyzickými či právnickými osobami při postávání na veřejném prostranství
mimo tržiště a tržní místa (zde stanovená nařízením) nebo obchůzkou. .
(6) Podomním prodejem se pro účely tohoto nařízení rozumí všechny formy prodeje zboží a poskytování
služeb bez předchozí objednávky, případně i pouhá nabídka zboží či služeb, které jsou provozovány
fyzickými osobami nebo zástupci právnických osob obchůzkou jednotlivých bytů, domů, jakož i
rekreačních objektů.
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ČI. 3
Místo pro prodej a poskytování služeb
(1) Místa tržišť a tržních míst jsou vyhrazena v částech pozemků v majetku Města Javorník na nám.
Svobody a ul. Nádražní u MěKS, jak uvádí příloha č. 1.
(2) Na jiných místech na území města, to znamená jak na ostatních pozemcích ve vlastnictví města, tak i
na pozemcích v soukromém vlastnictví fyzické nebo právnické osoby, včetně pozemků ve vlastnictví
vlastníka přilehlé nemovitosti, nelze provozovat tržiště a jednotlivá tržní místa, mimo místa uvedené
v příloze č. 1 tohoto nařízení.
(3) Kapacita se stanoví v příloze č. 1 tohoto nařízení.
.

.

.

.

ČI. 4
Doba prodeje zboží a poskytování služeb
Tržnice a tržiště jsou provozovány po dobu celého roku. Doba prodeje a poskytování služeb na tržnicích
a tržištích je od 7:00 do 19:00 hodin.

ČI. 5
Pravidla pro udržování čistoty, bezpečnosti a provozu na tržnicích, tržištích a tržních místech
Při prodeji zboží a poskytování služeb na tržištích a tržních místech jsou všechny zúčastněné osoby
(provozovatelé, prodávající a poskytovatelé služeb) povinni:
a) zabezpečovat trvalý a řádný úklid, udržovat čistotu stánků a jejich okolí, míst pro prodej a i míst
pro nakládku zboží a skladových prostor;
b) k prodeji a poskytování služeb užívat jen místa k tomu určená;
c) motorová vozidla, přívěsy, jimiž bylo dopravováno zboží na místo prodeje, budou parkovat na
území města v souladu s platnými dopravními předpisy;
d) mezi prodejními zařízeními musí být vytvořen prostor pro pohyb zákazníků a zásobování.

ČI. 6
Pravidla, která musí dodržovat provozovatel tržiště, tržního místa k zajištění jejich provozu
(1) Provozovatel tržiště / tržních míst je povinen:
a) umístit tento tržní řád na vhodném viditelném místě;
b) stanovit režim pravidelného úklidu zařízení a všech prostor;
c)

zajistit umístění košů;
ČI. 7
Druhy prodeje zboží a poskytování služeb, na které se toto nařízení nevztahuje

Toto nařízení se nevztahuje na prodej zboží a poskytování služeb mimo provozovnu a mimo tržní místa
při slavnostech, sportovních podnicích nebo jiných podobných akcích konaných na území města, na
prodej zboží pomocí automatů obsluhovaných spotřebitelem ', na vánoční prodej ryb a stromků, jmelí
a chvojí, ozdob a podobně (1.-24.12.), na velikonoční prodej kraslic a pomlázek (2 týdny před
Velikonocemi), na prodej v pojízdné prodejně a obdobném zařízení sloužícímu k prodeji zboží nebo
poskytování služeb. Toto nařízení se rovněž nevztahuje na akce organizované podle zákona č. 117/2001
Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
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ČI. 8
Zakázané druhy prodeje zboží a poskytování služeb
Na území města Javorník se zakazuje provozovat:
a) pochůzkový prodej,
b) podomní prodej.

ČI. 9
Závěrečná ustanovení
(1) Kontrolu dodržování tohoto nařízení provádí Městský úřad Javorník prostřednictvím svých
zaměstnanců.
(2) Poruší-li právnická či fyzická osoba, podnikající, při výkonu podnikatelské činnosti povinnost
stanovenou tímto nařízením, může jí být uložena pokuta až do výše 200 000,- Kč.
Poruší-li fyzická osoba povinnost stanovenou tímto nařízením, může jí být uložena pokuta až do
výše 30 000,- Kč.

ČI. 10
Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1.2.2014.

Mgr. Irena Karešová v.r.
starostka města „

Ing. Petr Dvořák v.r.
místostarosta města

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) § 17 odst. 10 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění
pozdějších předpisů.

Vyhlášeno zveřejněním na úřední desce Městského úřadu Javorník

Sejmuto dne
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PŘÍLOHA č. 1 k nařízení Města Javorník

náměstí Svobody - parc.č. 5/1 a 3/1 v katastrálním území Javorník-město
maximální počet míst - 10

ul. Nádražní - parc.č. 509 v katastrálním území Javorník-město (u MěKS)
maximální počet míst - 10
náměstí Svobody - parc.č. 5/1 v katastrálním území Javorník-město
(u restaurace Bukurešť)
ul. Nádražní parc.č. 730/5 v katastrálním území Javorník-ves
(u restaurace u Zourků)
parc.č. 756/2 v katastrálním území Javorník-město
(u restaurace Pod zámkem)
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