Příloha č. 2 usn. RM5
č. 5/64/II/2015

MĚSTO ČESKÁ SKALICE
RADA MĚSTA

Nařízení města č. 01/2015
TRŽNÍ ŘÁD
Rada města se na svém zasedání dne 25. 2. 2015 usnesením
č. 5/62/II/2015 usnesla vydat podle ustanovení § 18 odst. 1 zákona
č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších
předpisů, a v souladu s ustanovením § 11 odst. 1 a § 102 odst. 2, písm.
d) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, toto
nařízení města Česká Skalice:
Článek 1
Místa pro nabídku, prodej zboží a poskytování služeb
(1) Na území Města Česká Skalice (tj. v katastrálních územích Česká
Skalice, Malá Skalice, Spyta, Ratibořice u České Skalice, Zlíč, Zájezd
u České Skalice) je možno mimo provozovnu k tomuto účelu
určenou kolaudačním rozhodnutím podle zvláštního zákona1 nabízet,
prodávat zboží nebo poskytovat služby na těchto místech
a) tržnice na parkovišti u zámku v Ratibořicích, umístění uvedeno
v příloze č. 1 tohoto tržního řádu,
b) v restauračních zahrádkách a v předsunutých prodejních místech,
uvedených v příloze č. 2 tohoto tržního řádu.
Článek 2
Stanovení kapacity a přiměřené vybavenosti míst pro nabídku,
prodej zboží a poskytování služeb
(1) Kapacita jednotlivých míst pro nabídku, prodej zboží a služeb je
stanovena takto:
a) tržnice u zámku v Ratibořicích – 6 tržních míst,
b) restaurační zahrádky a předsunutá prodejní místa (příloha č. 2
tohoto tržního řádu).
(2) Tržnice a tržní místa musí být vybavena tak, aby byl zajištěn jejich
řádný a nerušený provoz na zpevněném povrchu; mezi prodejními
zařízeními musí být vytvořen prostor pro pohyb zákazníků a
zásobování a zajištěna požární ochrana v souladu se zvláštními
předpisy.
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zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů

Článek 3
Doba prodeje zboží a poskytování služeb
(1) Prodej zboží a poskytování služeb na místech pro nabídku, prodej a
poskytování služeb je možný
a) na tržnici uvedené v čl. 1, odst. 1, pís. a) je doba prodeje zboží a
poskytování služeb stanovena denně v době
od 1. 5. – 31.10
kalendářního roku od 8.00 hodin do 18.00 hodin,
b) restaurační místa a předsunutá prodejní místa mohou být
provozována denně v době od 1.1.-31.12 kalendářního roku od
8.00 hodin do 22.00 hodin.
Článek 4
Pravidla pro dodržování čistoty a bezpečnosti míst pro nabídku,
prodej zboží a poskytování služeb
(1) Všichni prodejci zboží a poskytovatelé služeb na místech určených
pro nabídku, prodej zboží a poskytování služeb jsou povinni
a) dodržovat hygienické, veterinární, zdravotní a další obecně
závazné předpisy,
b) prodej zboží a organizování služeb organizovat tak, aby se
jednotlivé druhy potravinářského zboží navzájem nevhodně
neovlivňovali, 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,
d) k nabídce zboží, jeho prodeji a poskytování služeb užívat jen
místa k tomu určená,
e) prodejní sortiment ukládat pouze na prodejních zařízeních a
neskladovat jej v okolí prodejního zařízení,
f) prodejní zařízení umístit tak, aby byl okolo nich volný průchod,
g) neparkovat motorovými vozidly, případně jinými vozidly, včetně
přívěsů, jimiž je dopravováno zboží na tržnici nebo prodejním
místě, a to ani po dobu nutnou pro vykládku a nakládku
prodávaného zboží. K tomuto účelu je prodejce používat
parkovací plochy,
h) neomezovat další prodejce,
i) na prodejních ( tržních) místech udržovat prodejní zařízení a jeho
bezprostřední
blízkost
v čistotě
průběžným
úklidem
a
odstraňováním odpadů a obalů na určené místo,
j) po skončení prodeje uvést prodejní (tržní ) místo do původního
stavu.
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Článek 5
Pravidla k zajištění řádného provozu míst pro nabídku, prodej
zboží a poskytování služeb
(1) Město Česká Skalice jako provozovatel míst pro nabídku, prodej
zboží a poskytování služeb
a) řídí, organizuje a kontroluje provoz tržnice trhu a zodpovídá za
jejich správný chod v souladu s podmínkami určenými tímto
tržním řádem a ostatními právními předpisy, které se vztahují na
zajištění jejich řádného provozu,
b) je oprávněno určit si na tržnici nebo trhu svého správce, který
pomáhá provozovateli řídit, organizovat a kontrolovat jejich
provoz na základě smlouvy s provozovatelem,
c) je povinno určit na základě konkrétní žádosti prodejní místa dle
kapacity tržiště,
d) je povinno vést řádnou evidenci prodejců zboží a poskytovatelů
služeb, včetně údaje o jimi prodávaného zboží či poskytované
služby, tuto evidenci ukládat nejméně po dobu 1 roku. Prodejcem
a poskytovatelem služeb může být právnická nebo podnikající
fyzická osoba na základě příslušného živnostenského oprávnění,
drobní pěstitelé a zahrádkáři,
e) je povinno zajistit pro prodejce zboží a poskytovatele služeb
možnost používání hygienického zařízení (WC, tekoucí voda
k umytí rukou).
(2) Prodejce zboží a poskytovatel služeb je povinen
a) před zahájením užívání tržnice oznámit finančnímu odboru
Městského úřadu Česká Skalice druh prodávaného zboží,
b) za užívání prodejního stánku instalovaného na tržnici uhradit
částku stanovenou obecně závaznou vyhláškou zastupitelstva
města Česká Skalice č. 3/2011 o místním poplatku za užívání
veřejného prostranství. Úhrada musí být provedena před
zahájením prodeje. Prodej na tržnici bez potvrzení o úhradě
poplatku je nepřípustný,
c) označit stánek na viditelném místě těmito údaji: jméno a
příjmení nebo obchodní firma, adresa trvalého bydliště nebo sídla
firmy, IČO,
d) prodávané zboží viditelně označit cenami,
e) předložit kontrolnímu orgánu doklady, které ho opravňují
k prodeji a doklad o zaplacení poplatku za užívání prodejního
stánku.
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Článek 6
Druhy prodeje zboží a poskytování služeb, na které se toto
nařízení nevztahuje
(1) Toto nařízení se nevztahuje na prodej zboží a poskytování služeb
mimo provozovnu při slavnostech, sportovních podnicích nebo jiných
podobných akcích, na prodej zboží pomocí automatů obsluhovaných
spotřebitelem, na vánoční prodej ryb a stromků, jmelí a chvojí, na
velikonoční prodej kraslic a pomlázek a na prodej v pojízdné
prodejně a obdobném zařízení sloužícímu k prodeji zboží nebo
poskytování služeb.
(2) Za vánoční prodej ryb, stromků, jmelí a chvojí se pokládá jejich
prodej od 7.12. do 24.12. kalendářního roku.
(3) Za velikonoční prodej kraslic a pomlázek se pokládá jejich prodej
v období 20-ti dnů před velikonočním pondělím.
Článek 7
Omezení prodeje zboží
Na tržištích a trzích je zakázáno prodávat
a) erotické zboží a pornografické tiskoviny,
b) pyrotechnické předměty,
c) střelné zbraně, střelivo, výbušniny a zboží, které svým
charakterem propaguje násilí,
d) tabákové výrobky, a omamné látky,
e) 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.
Článek 8
Zákaz podomního prodeje a poskytování služeb
(1) Podomní prodej a podomní poskytování služeb se na celém území
města Česká Skalice zakazuje. (tj. v katastrálních územích Česká
Skalice, Malá Skalice, Spyta, Ratibořice u České Skalice, Zlíč, Zájezd
u České Skalice).
Článek 9
Zákaz pochůzkového prodeje a poskytování služeb
(1) Pochůzkový prodej a pochůzkové poskytování služeb se na celém
území města Česká Skalice zakazuje. (tj. v katastrálních územích
Česká Skalice, Malá Skalice, Spyta, Ratibořice u České Skalice, Zlíč,
Zájezd u České Skalice).
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Článek 10
Kontrola a sankce
(1) Kontrolu dodržování tohoto tržního řádu provádí Městský úřad
Česká Skalice prostřednictvím oprávněných osob, tj. pracovníků
finančního odboru Městského úřadu Česká Skalice a strážníci
Městské policie Česká Skalice.
(2) Poruší-li fyzická osoba, která je podnikatelem nebo právnická
osoba povinnost stanovenou tímto nařízením města, dopustí se
správního deliktu a může ji být dle zvláštního právního předpisu2
uložena pokuta.
(3) Poruší-li fyzická osoba povinnost stanovenou tímto nařízením
města, dopustí se přestupku a může jí být podle zvláštního právního
předpisu3 uložena pokuta.
Článek 11
Závěrečná ustanovení
(1) Práva a povinnosti prodejců zboží a poskytovatelů služeb
stanovená zvláštními právními předpisy nejsou tímto nařízením
dotčena4.
(2) Toto na řízení města bylo schváleno radou města dne 25.2.2015,
usnesením č. 5/62/II/2015 a vyvěšeno na úřední desce městského
úřadu Česká Skalice dne 26. 2. 2015
(3) Dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení města Česká Skalice se
zrušuje nařízení města Česká Skalice „Tržní řád“ č. 01/2006 ze dne
25. 1. 2006.
(4) Toto nařízení nabývá účinností dne 1. 4. 2015

Přílohy:
1/ Tržnice u zámku v Ratibořicích (6 tržních míst) na pozemkové
parcele číslo 849/3, katastrální území Ratibořice u České Skalice
2/ Restaurační zahrádky a v předsunutá prodejní místa na Husově
náměstí na pozemkové parcele číslo 122, katastrální území Česká

2

§ 58 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
§ 46 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
4
např. vyhl. č. 99/1995 Sb., o skladování výbušnin, vyhl. č. 51/1996 Sb., o podmínkách skladování,
přechovávání a zacházení s černým loveckým prachem, bezdýmným prachem, zápalkami a střelivem, § 25
zák. č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně souvisejících zákonů (veterinární zákon), zák. č.
258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších
předpisů, § 133 zák. č. 353/2003 S., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č.
32/2014 Sb., o zacházení s pyrotechnickými výrobky, nařízení vlády č. 208/2010 Sb., o technických
požadavcích na pyrotechnické výrobky a jejich uvádění na trh, zák.č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a
chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon), ve znění pozdějších předpisů,
3

5

Skalice a v ulici Boženy Němcové na pozemkové parcele číslo 218,
katastrální území Česká Skalice

Bc. Martin Staněk, DiS.
starosta

Tomáš Hubka
místostarosta

Vyvěšeno na úřední desce dne: 26. 2. 2015
Sejmuto z úřední desky dne:
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Příloha číslo 1 - Tržnice u zámku v Ratibořicích (6 tržních míst) na pozemkové parcele číslo
849/3, katastrální území Ratibořice u České Skalice

7

Příloha č. 2 usn. RM5
č. 5/64/II/2015
Příloha č. 2 - Restaurační zahrádky a v předsunutá prodejní místa na Husově náměstí na pozemkové parcele číslo 122, katastrální území Česká
Skalice a v ulici Boženy Němcové na pozemkové parcele číslo 218, katastrální území Česká Skalice

