
MĚSTO HAVLĺČKŮV BROD

NAŘĺZENĺ MĚSTA HAVLÍČKŮV BROD
Č. 212018

TRŽNÍ ŘÁD

Rada města Havlíčkův Brod se na svém zasedání dne 26.2. 2018 usnesením č. 160/18 usnesla vydat na základě ~ 18 zákona
Č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve zněni pozdějších předpisů, a v souladu s ~ 11 odst.
1 a ~ 102 odst. 2 písm. d)zákona Č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízeni), ve znéni pozdějších předpisů, toto nařízení:

Či. ‘1
Úvodní ustanovení

(1) Účelem tohoto nařízení je stanovit podmínky, za kterých lze na území města Havlíčkova Brodu

realizovat nabídku a prodej zboží (dále jen ‚prodej zboží) a nabídku a poskytování služeb (dále jen

poskytování služeb) mimo provozovnu určenou k tomuto účelu rozhodnutím, opatřením nebo jiným

úkonem vyžadovaným stavebním zákonem1, a to zejména na tržištích2, tržních místech a

v restauračních předzahrádkách.

(2) Tržní řád je závazný pro celé území města Havlíčkova Brodu bez ohledu na charakter prostranství a

vlastnictví k němu.

ČI.2
Základní pojmy

(1) Tržní místo je místo mimo provozovnu určenou k tomuto účelu rozhodnutím, opatřením nebo jiným

úkonem vyžadovaným stavebním zákonem1 umístěné mimo tržiště2, na kterém se na jednom

prodejním místě prodává zboží a poskytují služby z prodejních zařízení, umístěných na zpevněném

povrchu.

(2) Předsunuté prodejní místo je místo mimo provozovnu určenou k tomuto účelu rozhodnutím,

opatřením nebo jiným úkonem vyžadovaným stavebním zákonem1, na kterém je umístěno prodejní

zařízení, ze kterého se prodává zboží a poskytuji služby stejného druhu jako v provozovně určené

k tomuto účelu rozhodnutím, opatřením nebo jiným úkonem vyžadovaným stavebním zákonem1, se

kterou funkčně souvisí. Předsunuté prodejní místo se zřizuje bezprostředně u uvedené provozovny

a musí s ní mít stejného provozovatele. Při provozování předsunutého prodeje nesmí být místní,

personální či sortimentní propojení takové formy prodeje s uvedenou provozovnou nikterak
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přerušeno (např. ulicí, chodníkem nebo jakýmkoli jiným veřejnosti přístupným prostorem nebo

provozem).

(3) Restaurační předzahrádka je místo mimo provozovnu určenou k tomuto účelu rozhodnutím,

opatřením nebo jiným úkonem vyžadovaným stavebním zákonem1, na kterém se na zpevněném

povrchu prodává zboží a poskytují služby v rámci ohlašovací řemeslné živnosti „hostinská činnost“,

které je k výkonu této činnosti vybaveno a funkčně souvisí s provozovnou určenou k tomuto účelu

rozhodnutím, opatřením nebo jiným úkonem vyžadovaným stavebním zákonem1. Restaurační

předzahrádka musí mít stejného provozovatele jako uvedená provozovna. Restaurační

předzahrádku nelze provozovat ani umisťovat v zimním období16z důvodu realizace zimní údržby na

komunikacích a chodnících.

(4) Prodejní místo je místo mimo provozovnu určenou k tomuto účelu rozhodnutím, opatřením nebo

jiným úkonem vyžadovaným stavebním zákonem1 umístěné na tržištích2, tržních místech,

předsunutých prodejních místech a na trasách pro pojízdný prodej zboží, na kterém se prodává

zboží a poskytují služby z prodejních zařízení.

(5) Prodejní zařízení:

a) stánek3

b) mobilní zařízení — zařízení účelově upravené a vybavené pro pojízdný prodej zboží nebo

poskytování služeb, zejména pojízdné prodejny4, prodej z ložné plochy vozidel apod.

c) jiné prodejní zařízení — zařízení zajišťující přenosný krátkodobý prodej (například roznáškové

koše, podnosy, stoly, přenosné stánky) a automaty zajišťující samoobslužný prodej.

(6) Provozovatel tržiště2 a tržního místa je fyzická nebo právnická osoba, která pronajímá (podnajímá)

prodejní místa na tržišti2 nebo tržním místě, umístěném na vlastním nebo pronajatém pozemku,

jednotlivým prodejcům nebo poskytovatelům služeb, nebo tato prodejní místa sama provozuje.

(7) Podomní prodej je prodej zboží a poskytováni služeb mimo provozovnu určenou k tomuto účelu

rozhodnutím, opatřením nebo jiným úkonem vyžadovaným stavebním zákonem1, provozovaný

formou pochůzky dům od domu bez předchozí objednávky spotřebitele.

(8) Pochůzkový prodej je prodej zboží a poskytování služeb mimo provozovnu určenou k tomuto účelu

rozhodnutím, opatřením nebo jiným úkonem vyžadovaným stavebním zákonem1, provozovaný

formou pochůzky na ulici, parkovišti či jiném veřejně přístupném místě 14, bez předchozí objednávky

spotřebitele.

Čl.3
Místa pro prodej zboží a poskytování služeb

(1) Na území města Havlíčkův Brod je možno mimo provozovnu určenou k tomuto účelu rozhodnutím,

opatřením nebo jiným úkonem vyžadovaným stavebním zákonem1 prodávat zboží a poskytovat

služby na těchto místech:

2
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a) na tržištích2 uvedených v příloze č. I tohoto nařízení,

b) na tržních místech uvedených v přiloze Č. 1 tohoto nařízení,

c) v restauračních předzahrádkách, které splňuji kritéria uvedená v Čl. Iodst. 3.

(2) Rozdělení míst pro prodej zboží a poskytování služeb podle druhu prodávaného zboží a

poskytovaných služeb je uvedeno v příloze Č. 2.

(3) Místa pro prodej zboží a poskytování služeb, vyjma tržiště uvedeného v příloze č. 1 odst. 1 písm. d),

lze provozovat pouze na základě povolen i48 nebo ohlášení4b.

Čl.4
Stanovení kapacity a přiměřené vybavenosti míst pro prodej zboží a poskytování služeb

(1) Kapacita jednotlivých míst pro prodej zboží a poskytování služeb je stanovena v příloze č. 1 tohoto

nařízení.

(2) Místa pro prodej zboží a poskytování služeb musí být dle charakteru prodávaného zboží nebo

poskytované služby vybavena takto:

a) potraviny5 musí být nabízeny a prodávány prostřednictvím prodejních zařízení, která jsou

v souladu s požadavky zvláštních předpisů6‘7,

b) veškeré zboží musí být umístěno na vhodném prodejním zařízení tak, aby toto zboží nebylo

uloženo přímo na zemi,

c) u elektrospotřebičů a elektronického zboží přípojkami energii pro předvedení prodávaného zboží.

(3) Místa pro prodej zboží a poskytování služeb musí být vybavena takovým osvětlením, které umožní

spotřebiteli prohlédnout prodávané zboží, přečíst návod ke spotřebě a označení prodejních zařízení

podle zvláštních předpisů8.

Čl.5
Doba prodeje zboží a poskytování služeb

(1) Doba prodeje zboží a poskytování služeb na místech pro prodej zboží a poskytování služeb mimo

provozovnu určenou k tomuto účelu rozhodnutím, opatřením nebo jiným úkonem vyžadovaným

stavebním zákonem1 (mimo restauračních předzahrádek) se stanovuje celoročně na dobu

maximálně od 7.00 do 19.00 hod.

(2) Prodej zboží a poskytování služeb v restauračních předzahrádkách se stanovuje, mimo zimní

období16, na dobu od 7.00 do 22.00 hod.

Čl.6
Pravidla pro udržování čistoty a bezpečnosti míst pro prodej zboží a poskytování služeb

Na místech pro prodej zboží a poskytování služeb jsou všechny zúčastněné osoby (provozovatelé,

prodávající a poskytovatelé služeb) povinny:

3
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a) zabezpečit trvalý a řádný úklid, udržovat čistotu prodejních zařízení, prodejních míst i míst pro

nakládku a vykládku zboží a skladových prostor,

b) průběžně třídit a odkládat odpad i obaly ze zboží na provozovatelem určené místo,

c) prodej organizovat tak, aby se jednotlivé druhy zboží nevhodně navzájem neovlivňovaly a byly

chráněny před přímými slunečními paprsky a jinými nepříznivými vlivy (prach, vlhko, kouř a

podobně).

61.7
Pravidla, která musí dodržet provozovatel místa pro prodej zboží a poskytování služeb k zajištění

jeho řádného provozu

(1) Provozovatel tržiště2 je povinen:

a) provozovat místo pro nabídku, prodej a poskytování služeb v souladu s tímto nařízením,

b) umístit tento tržní řád na tržišti2 na vhodném a trvale viditelném místě,

c) přidělit prodejcům a poskytovatelům služeb prodejní zařízení nebo konkrétní prodejní místo,

d) určit prostor pro odkládání odpadů, zajistit dostatečný počet sběrných nádob9 pro jednotlivé

druhy a kategorie odpadů, zajistit pravidelný odvoz těchto odpadů,

e) zajistit dostatečný počet sběrných nádob na odpad od zákazníků včetně pravidelného svozu a

odstranění tohoto odpadu,

f) zajistit, aby zde nebyl realizován prodej mimo přidělená konkrétní místa,

g) zajistit pro prodávající a poskytovatele služeb možnost používání hygienického zařízení (záchod,

tekoucí vodu k umytí rukou),

h) pokud mají být na tržišti2 prodávána živá zvířata, vymezit v rámci tržiště2 místo pro prodej živých

zvířat,

i) vydat k zajištění řádného provozu tržiště2 provozní řád tržiště, který musí stanovit režim

zásobování zbožím, vymezeni skladových a pomocných prostor, vymezení prostor pro ukládáni

odpadu, provádění úklidu a údržby tržiště2 a umístit tento provozní řád na tržišti2 na vhodném a

trvale viditelném místě.

(2) Pro provozovatele tržního místa platí odstavec 1 písm. a), c), d), e) a f).

(3) Pro provozovatele restaurační předzahrádky platí odstavec 1 písm. a), d) a e).

61.8
Prodej zboží a poskytování služeb, na které se toto nařízení nevztahuje

(1) Toto nařízení se nevztahuje na prodej zboží a poskytování služeb mimo provozovnu určenou

ktomuto účelu rozhodnutím, opatřením nebo jiným úkonem vyžadovaným stavebním zákonem1:

a) při Trzích řemesel pořádaných městem Havlíčkův Brod každoročně 8. května a 17. listopadu

b) při konání každoroční prodejní výstavy „Zahrada, pořádané společnosti Geonova, s.r.o.

4
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c) při slavnostech, sportovních a charitativních akcích nebo jiných podobných akcích,

d) na prodej zboží prostřednictvím automatů obsluhovaných spotřebitelem10,

e) na prodej prostřednictvím mobilních prodejních zařízení, který je realizován po předem

zveřejněné trase, pokud doba prodeje na jednotlivých předem zveřejněných prodejních místech

prodejní trasy nepřesáhne jednu hodinu,

f) na pochůzkový prodej,

g) na vánoční prodej ryb a stromků, jmelí a chvojí,

h) na velikonoční prodej kraslic a pomlázek.

(2) Za vánoční prodej ryb a stromků, jmelí a chvojí se pokládá prodej od 7. do 24. prosince běžného

roku.

(3) Za velikonoční prodej kraslic a pomlázek se pokládá jejich prodej v období 20 dnů před velikonočním

pondělím.

ČL9
Formy prodeje zboží a poskytování služeb, které jsou zakázány

(1) Na území města Havlíčkův Brod je zakázán prodej zboží a poskytování služeb na předsunutých

prodejních místech a podomní prodej.

Čl. 10
(1) Porušení tohoto nařízení se postihuje podle zvláštních předpisůU.

Čl. 11
Závěrečná ustanovení

(1) Práva a povinnosti prodejců zboží, poskytovatelů služeb a provozovatelů stanovená zvláštními

právními předpisy nejsou tímto nařízením dotčena12.

(2) Zákazy nebo omezení prodávaného zboží nebo poskytovaných služeb dle zvláštních právních

předpis«5 nejsou tímto nařízením dotčena.

(3) Ke dni účinnosti tohoto nařízení se zrušuje nařízeni města Havlíčkův Brod č. 1/2016, Tržní řád.

(4) Toto nařízení nabývá účinnosti 1. dubna 2018.

1 Zákon Č. 18312006., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
1 ~ 132 písm. d) zákona Č. 353/2003 sb., o spotřebních daních, ve zněni pozdějšich předpisů.

~ 132 písm. a) zákona Č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve zněni pozdějších předpisů.
~5132 písm. e) zákona Č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů.
~ zákoně. 13/1 997 o pozemních komunikacích, ve zněni pozdějších předpisů.
4b Obecně závazná vyhláška města HavíiČkův Brod, o místním poplatku za užíváni veřejněho prostranství

~ 2 pism. a) zákon Č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonú, ve
zněni pozdějších předpisů.

5
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8Napřiklad zákon Č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších
předpisu,vyhláška Č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při Činnostech
epidemiologicky závažných.
Zákon Č. 289/2007 Sb.. o veterinárních a hygienických požadavcích na živočišné produkty, které jsou upraveny přímo použitelnými předpisy
Evropských společenství, ve zněni pozdějších předpisů.

8917 odst. 7 a 8 zákona Č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikáni (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
916 zákona Č 185/2001 Sb., o odpadech a změně některých dalších zákonů, ve zněni pozdějších předpisů.
917 odst. 10 zákona Č. 455/1991 Sb., O živnostenskěm podnikáni (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Zákon Č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve zněni pozdějšich předpisu zákon Č 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízeni
o nich, ve znění pozdějších předpisu.

‘2 Například zákon Č. 185/2001 Sb, o odpadech a změně některých dalšich zákonu ve zněni pozdějšich předpisu, zákon Č. 133/1985 Sb., O
požární ochraně, ve zněni pozdějšich předpisu, nařízeni kraje VysoČina Č. 2/2004, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární
ochrany při akcích kterých se zúČastňuje větši počet osob, zákon Č 166/1999 Sb., o veterinární pěČi a o změně některých souvisejících
zákonů (veterinární zákon), ve zněn pozdějších předpisu 914a zákona Č. 634/1992 Sb., a ochraně spotřebitele, ve zněni pozdějších
předpisů, vyhláška Č 398/2009 Sb o obecných technických požadavcích zabezpeČujících bezbar ěrově uživáni staveb.

13923 odst. 2 zákona Č 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisu
14 Veřejně přístupná m sta jsou veřejná prostranství (9 34 zákona Č. 128/2000 Sb., o obcích ve zněni pozdějšich předpisů) a další mista veřejně

přístupná i s omezením.
~ Např vyhláška Č. 174/1 992 Sb, o pyrotechnických výrobcích a zacházeni s nim, ve zněni pozdějš ch předpisu, zákon Č 353/2003 Sb O

spotřebních danich, ve zněni pozdějších předpisu, zákon Č. 379/2005 Sb. O opatřeních k ochraně před škodami pusobenými tabákovým
výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů, ve zněni pozdějších předpisu

18 Vyhláška Č. 104/1997 Sb. kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích.

Zveřejn~no UI~ „.,„‚‚‚‚ ‚‚‚‚„‘~
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Příloha č. I nařízení města Havlíčkův Brod Č. 212018, Tržní řád
Místa pro prodej zboží a poskytování služeb včetně jejich kapacity

(1) Jako tržiště jsou na území města určena:

a) Havličkovo náměstí — farmářské trhy Koudelův talíř“

- každá sobota v období od dubna do řuna

- vyhrazená část Havlíčkova náměstí ppč. 2259/1 a Svatovojtěšská ulice

- max. 50 prodejních míst

b) Havlíčkovo náměstí — Adventní trhy

- každoročně od 1. do 23. prosince

- vyhrazená část Havlíčkova náměstí ppč. 2259/1

- max. 50 prodejních míst

c) Smetanovo náměstí

- celoročně, mimo období Adventních trhů na Havlíčkově náměstí

- vyhrazená část ppč. 2259/1 25, 2259/1 23, 2259/1 22

- max. 5 prodejních míst

d) nádvoří v areálu prodejny Klas Havlíčkův Brod, Havířská 662, vyhrazená část stpč. 595/1 —

2 000 m2

(2) Jako tržní místa jsou na území města určena:

a) prostor před vstupní branou na Nový hřbitov

- vyhrazená část ppč. 903/5

- max. 3 prodejní místa

Příloha č. 2 nařízení města Havlíčkův Brod č. 212018, Tržní řád
Rozdělení míst pro prodej zboží a poskytování služeb podle druhu prodávaného zboží a

poskytovaných služeb

7
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TRŽNÍ ŘÁD

(1) Jako místa pro prodej zboží a poskytování služeb, u nichž není vymezen druh prodávaného zboží a

poskytovaných služeb, vyjma zákazu prodeje zboží, které by mohlo ohrožovat obecně nepřijatelným

způsobem mravnost, snižovat lidskou důstojnost a které obsahuje prvky pornografie a násilí, jsou na

území města určena:

a) tržiště Havlíčkovo náměstí — Adventní trhy

b) tržiště na nádvoří v areálu prodejny Klas Havlíčkův Brod, Havířská 662

(2) Jako místa výhradně určená pro prodej ovoce, zeleniny, rostlin a pokrmů13:

a) tržiště Smetanovo náměstí — celoročně, mimo období Adventních trhů

(3) Jako místa výhradně určená pro prodej potravin5, pokrmů13, řemeslných výrobků a rostlin:

a) tržiště Havlíčkovo náměstí — farmářské trhy „Koudelův talíř‘

(4) Jako místa výhradně určená pro prodej smutečních věnců, kytic, svíček a obdobného zboží:

a) tržní místa před vstupní branou na Nový hřbitov, vyhrazená část ppč. 903/5
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