Město Židlochovice

Nařízení města Židlochovice,
kterým se vydává tržní řád

Rada města Židlochovice svým usnesením č. 2022/76/6.6 ze dne 6. 5. 2022 vydává na
základě ustanovení § 18 odst. zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění
pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 11 a § 102, odst. 2, písm. d) zákona č.
128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, toto nařízení:

Čl. 1
Úvodní ustanovení
(1)

Toto nařízení stanoví podmínky, za kterých lze na území města Židlochovice
uskutečňovat nabídku, prodej zboží a poskytování služeb mimo provozovnu určenou
k tomuto účelu rozhodnutím, opatřením nebo jiným úkonem vyžadovaným stavebním
zákonem (dále jen „toto nařízení“).

(2)

Toto nařízení je závazné pro celé území města Židlochovice bez ohledu na charakter
prostranství a vlastnictví k němu.

(3)

Bez ohledu na ustanovení tohoto nařízení je možné prodej uskutečňovat pouze
v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů.

Čl. 2
Vymezení pojmů
(1) Tržiště je vymezený, převážně otevřený, prostor umožňující celoroční prodej zboží a
poskytování služeb. Tento prostor je veřejně přístupný.
(2) Tržní místo je místo o výměře maximálně 0,8 x 2 metry, na kterém prodejce prodává
zboží a poskytuje služby.
(3) Restaurační předzahrádka je místo mimo provozovnu, na kterém se prodává zboží a
poskytují služby v rámci obchodní živnosti „hostinská činnost“ a které je k výkonu této
činnosti vybaveno a funkčně souvisí s provozovnou. Restaurační předzahrádka musí mít
stejného provozovatele jako uvedená provozovna.
(4) Pochůzkovým prodejem je prodej mimo provozovnu na veřejném prostranství s použitím
přenosného nebo neseného zařízení nebo přímo z ruky.
(5) Podomním prodejem je prodej mimo provozovnu, při němž je potenciální kupující bez
předchozí objednávky či pozvání navštěvován prodejcem v domácnosti.

Čl. 3
Místa pro nabídku a prodej zboží a pro nabídku a poskytování služeb
(1)

Prodej zboží a nabízení služeb na tržištích, tržních místech a restauračních
předzahrádkách je povolen pouze na místech vyznačených v příloze tohoto nařízení.

(2)

Prodejní zařízení umístěné na veřejném prostranství musí být po skončení prodeje
odstraněno, není-li městem povoleno jeho dlouhodobé umístění.

Čl. 4
Požadavky na vybavenost míst
(1)

Nestanoví-li zvláštní předpis jinak, tržní místo musí být viditelně a čitelně označeno
nejméně obchodní firmou, názvem nebo jménem a příjmením prodejce a identifikačním
číslem prodejce, bylo-li přiděleno.

(2)

Prodejce nabízející služby či zboží mimo provozovnu je povinen zajistit následující
vybavení:
a) při prodeji potravin vybavení v souladu se zvláštními právními předpisy,
b) při prodeji brýlí zrcadlo,
c) při prodeji elektrospotřebičů a elektronického zboží vybavení potřebné k předvedení
a kontrole funkčnosti zboží1,
d) dostatek nádob na odpad, který při prodeji vzniká.

Čl. 5
Druhy zboží, jejichž prodej je zakázán
Ve městě Židlochovice je zakázán prodej prováděný mimo provozovnu:
a) zábavní pyrotechniky,
b) zboží erotického charakteru,
c) cigaret a tabákových výrobků,
d) osobních hygienických potřeb,
e) oblečení a bot.

Čl. 6
Zákaz podomního a pochůzkového prodeje
(1)

Podomní prodej je na celém území města Židlochovice zakázán.

(2)

Pochůzkový prodej je na celém území města Židlochovice zakázán s těmito výjimkami:
a) prodej ve sportovních zařízeních při konání sportovní akce a prodej na koupalištích,
b) prodej při kulturních a společenských akcích uskutečňovaný výhradně v místě, kde
se tato akce koná,
c) prodej uskutečňovaný v rámci veřejné sbírky v souladu se zákonem č. 117/2001
Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů (zákon o veřejných
sbírkách), ve znění pozdějších předpisů.

1

§ 15 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů

Čl. 7
Doba prodeje zboží a poskytování služeb
(1)

Tržiště a tržní místa mohou být provozována denně, prodejní doba je omezena od 07.00
do 20.00 hodin.

(2)

Restaurační předzahrádky mohou být provozovány v době od 1. dubna do 31. října
denně, prodejní doba je omezena od 08.00 do 24.00.

(3)

Omezení prodejní doby se nevztahuje na prodej v rámci jednorázové kulturní či
společenské akce. V případě takovýchto akcí stanoví prodejní dobu pořadatel akce.

Čl. 8
Pravidla pro udržování čistoty a bezpečnosti
(1)

Prodejce je povinen pravidelně odstraňovat odpad a zajišťovat vyprázdnění nádob na
odpad.

(2)

Po skončení prodejní doby je prodejce povinen zajistit úklid tržního místa.

(3)

Prodejce je povinen parkovat motorovým vozidlem, případně jiným vozidlem včetně
přívěsu, jímž bylo dopraveno zboží na místo prodeje, pouze v prostoru vymezeném
provozovatelem či pořadatelem.

(4)

Při prodeji mimo provozovnu je zakázáno zabíjet, stahovat a porcovat zvířata. Výjimkou
je prodej ryb od 1. do 24. prosince. Na tržním místě, kde jsou zabíjeny a zpracovávány
ryby, a ve vzdálenosti 10 metrů od tohoto místa, je zakázáno prodávat jakékoli jiné zboží.

Čl. 9
Pravidla, která musí dodržet provozovatel míst k zajištění jejich řádného provozu
(1)

Provozovatel tržiště nebo pořadatel kulturní či společenské akce je povinen:
a) zajistit dostatečné množství sběrných nádob na odpad a zajistit jejich pravidelné
vyprazdňování,
b) zajistit pravidelný úklid,
c) zajistit přístup k WC pro prodejce a jejich pracovníky,
d) vést evidenci prodejců,
e) v případě, že umožní prodej a porcování ryb, vymezit pro jejich prodej oddělený
prostor, nejméně deset metrů od tržních míst, kde je prodáváno jiné zboží.

(2)

Tržní místa prodejcům přidělí provozovatel či pořadatel kulturní či společenské akce.
Ten je odpovědný za to, že prodej bude probíhat pouze na vymezených místech. Prostor
pro pěší mezi tržními místy musí mít šířku nejméně 1,5 metru.

(3)

Prodejce užívá pouze přidělené tržní místo. Po skončení prodeje zajistí prodejce jeho
úklid a čistotu.

Čl. 10
Sankce
(1)

Porušení povinností stanovených tímto nařízením lze postihovat podle zvláštních
předpisů.

(2)

Kontrolu dodržování tohoto nařízení provádí Městská policie Židlochovice a osoby
pověřené Městským úřadem Židlochovice. Kontrola orgány státní správy podle
zvláštních předpisů tím není dotčena.

Čl. 11
Zrušovací ustanovení
Zrušují se:
a) Nařízení města Židlochovice č. 1/2012, kterým se vydává Tržní řád města Židlochovice
b) Nařízení města Židlochovice č. 2/2021, kterým se stanovují ceny služeb parkovišť
c) Nařízení města Židlochovice č. 1/2004, který se stanovuje maximální cena přiložení a
odstranění technických prostředků

Čl. 12
Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. 6. 2022.

…………………………………………… ...
Ing. Jan Vitula
starosta

…………………………………………….
Mgr. Tomáš Šenkyřík
místostarosta

