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Obec Větřní
Nařízení obce č. 1/2015
TRŽNÍ ŘÁD

Rada obce Větřní se na své 2. schůzi dne 19. 1. 2015, usnesením č.17/2015 usneslo vydat na
základě § 18 odst. 1 a 3 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský
zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 11, a § 102 odst. 2 písm. d) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, toto nařízení:
Článek 1
Úvodní ustanovení
1. Účelem tohoto nařízení je stanovit podmínky, za kterých lze uskutečňovat nabídku, prodej
zboží a poskytovat služby mimo provozovnu určenou k tomuto účelu kolaudačním
rozhodnutím podle zvláštního zákona1 na území obce Větřní.
2. Tržní řád je závazný pro celé území obce Větřní bez ohledu na charakter prostranství
a vlastnictví k němu.
Článek 2
Předmět úpravy
1. Tržní řád určuje:
a) Místa pro prodej zboží a poskytování služeb
b) Pravidla pro udržování čistoty a bezpečností na tržních místech
c) Dobu prodeje zboží a poskytování služeb na tržním místě
2. Tržní řád se nevztahuje na prodej příp. nákup zboží a poskytování služeb prováděné mimo
provozovnu určenou k tomuto účelu kolaudačním rozhodnutím při slavnostech, dětských,
sportovních, kulturních nebo jiných podobných akcích, vč. podomního a pochůzkového
prodeje, provozovaného místními spolky a organizacemi při pořádání těchto akcí,
na vánoční prodej ryb a stromků, na ohlášené očkování domácích zvířat a na veřejné sbírky.

Článek 3

1

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů

Základní pojmy
Tržní místo - vymezený prostor, který není provozovnou určenou k prodeji a poskytování
služeb kolaudačním rozhodnutím podle zvláštního zákona1, určený k prodeji nebo poskytování
služeb na jednom nebo více jednotlivých prodejních míst při použití prodejního zařízení.
Restaurační předzahrádka - vymezený prostor mimo provozovnu určenou k prodeji
a poskytování služeb kolaudačním rozhodnutím podle zvláštního zákona, na kterém je
provozována hostinská činnosti. Restaurační předzahrádka musí mít stejného provozovatele
jako s ní související provozovna a musí s touto svým umístěním a funkčně souviset.
Prodejní zařízení - jakékoliv zařízení (např. stánek, který není stavbou podle zvláštního zákona,
přenosný stánek, stůl, pult, vozík, stojan, tyč) sloužící k prodeji nebo poskytování služeb, jehož
umístěním dochází k záboru prostranství nebo prostoru nad ním. Prodejním zařízením je rovněž
vozidlo sloužící k prodeji nebo poskytování služeb. Prodejním zařízením nejsou běžné reklamní
tabule umístěné bez současného vystavení nabízeného zboží. Prodejním zařízením nejsou
rovněž zavazadla, z nich je zboží prodáváno.
Podomní prodej je prodej a poskytování služeb mimo provozovnu určenou k tomuto účelu
kolaudačním rozhodnutím podle zvláštního zákona1, provozovaný formou pochůzky
(obchůzky), při němž je potenciální uživatel zboží nebo služeb bez předchozí objednávky
vyhledán prodejcem z okruhu osob mimo veřejně přístupná místa, zejména obcházením
jednotlivých bytů, domů apod.
Pochůzkový prodej je prodej a poskytování služeb mimo provozovnu určenou k tomuto účelu
kolaudačním rozhodnutím podle zvláštního zákona1, při němž je potenciální uživatel zboží
nebo služeb bez předchozí objednávky vyhledán prodejcem z okruhu osob na veřejně
přístupných místech a u kterého většinou nedochází k umístění prodejního zařízení a zboží.
Není rozhodující, zda ten, kdo poskytuje služby nebo prodává, popř. nabízí zboží, se přemisťuje
nebo stojí na místě.
Prodejcem se pro účely tohoto nařízení rozumí osoba, která nabízí, prodává zboží nebo
poskytuje služby.

Článek 4
Místo pro prodej a poskytování služeb, omezení některých druhů prodeje
1. Na území Obce Větřní je možno mimo řádnou provozovnu prodávat zboží a poskytovat
služby pouze na tržních místech a restauračních předzahrádkách uvedených v příloze č. 1
tržního řádu.
2. Na území Obce Větřní je pochůzkový a podomní prodej zakázán.
Článek 5

Pravidla pro udržování čistoty a bezpečnosti míst pro nabídku, prodej zboží
a poskytování služeb
1. Pravidla pro jednotlivé prodejce či poskytovatele služeb:

a) udržovat prodejní místo a jeho okolí v čistotě a po skončení prodeje je ponechat čisté
a uklizené,
b) dodržovat základní hygienické a veterinární podmínky a požadavky prodeje a poskytování
služeb v souladu se zvláštními právními předpisy,
c) vzniklý odpad ukládat na vyhrazená místa,
d) udržovat volné komunikace, průchody a únikové cesty,
e) zaplacení místního poplatku před zahájením prodeje, v souladu s obecně závaznou
vyhláškou obce Větřní o místních poplatcích.
2. Další pravidla a povinnosti jsou stanoveny jinými právními předpisy, a to hlavně zákonem

č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů,
zákonem č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění
některých souvisejících zákonů, zákonem č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně
některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech
a o změně některých dalších zákonů a zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích.
Článek 6
Doba prodeje zboží a poskytování služeb na tržním místě
Tržní místa mohou být provozovány po dobu celého roku s přihlédnutím k sortimentu
prodávaného zboží a poskytovaných služeb.
1. Doba prodeje zboží a poskytování služeb je stanovena takto:
Provoz na tržních místech je v obci Větřní zakázán po 22. hodině až do 07:00 hodin).
2. Maximální provozní doba restauračních předzahrádek je stanovena takto: pondělí – neděle
od 10.00 do 22.00 hodin.
Článek 7
Kontrola a sankce
1. Kontrolu dodržování tohoto tržního řádu provádí pověření pracovníci Obecního úřadu
Větřní, zastupitelé obce a členové kontrolního výboru. Tím není dotčena kontrola orgánů

dozoru podle zvláštních právních předpisů.
2. Porušení tohoto nařízení se postihuje podle zvláštních právních předpisů2.

2

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve
znění pozdějších předpisů

3. Dodržování povinností vyplývajících z obecně platných právních předpisů při prodeji zboží

a poskytování služeb kontrolují či dozorují oprávněné orgány státní správy. Práva při
ukládání sankcí těmito orgány nejsou tímto nařízením města dotčena.
Článek 8
Závěrečné ustanovení
1. Práva a povinnosti prodejců zboží a poskytování služeb stanovená zvláštními právními
předpisy nejsou tímto nařízením dotčena.
2. Všechny zúčastněné osoby jsou povinny dodržovat obecně závazné právní předpisy
a podmínky stanovené tímto tržním řádem.
3. Toto nařízení nabývá účinnosti dne 5. 2. 2015.

_______________________
Ing. Pavel Štindl
místostarosta

____________________________
Mgr. Antonín Krák
starosta

Přílohy:
Příloha č. 1 Seznam tržních míst a restauračních předzahrádek

Vyvěšeno: 21. 1. 2015
Sejmuto: 5. 2. 2015

Příloha č. 1 k Nařízení obce č. 1/2015

Seznam tržních míst a restauračních předzahrádek



Tržní místa

Plocha na ppč. 1824/2 k.ú. Větřní (parkoviště u Jednoty)
Plocha na ppč. 1267/6 k.ú. Větřní (zpevněná plocha pod čp. 235, ul. Školní)
Plocha na ppč. 1267/3 k.ú. Větřní (zpevněná plocha u čp. 1, ul. Šumavská)
Plocha na ppč. 1517/4 k.ú. Větřní (parkoviště pod čp. 239 - 240, ul. Na Žofíně)
Plocha na ppč. 1262/1 k.ú. Větřní (park u Obecního úřadu)


Restaurační předzahrádky

Restaurace BOWLING BAR
Restaurace U TŘÍ LIŠEK
Restaurace SLAVIE

před domem čp. 284, ul. Zahradní
před domem čp. 1, od ul. Školní
před domem čp. 229, ul. Frymburská

