Město Němčice nad Hanou
Palackého nám. 3, Němčice nad Hanou

Nařízení
č. 1/2022,
kterým se vydává tržní řád

Rada města Němčice nad Hanou se usnesla na své schůzi konané dne 21.03.2022 na
základě zmocnění v ustanovení § 18 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání,
ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ust. § 11 a ust. § 102 odst. 2 písm. d) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, vydat toto nařízení města Němčice
nad Hanou, kterým se vydává "Tržní řád":
Článek 1
Úvodní ustanovení
Účelem tohoto nařízení je stanovit podmínky, za kterých lze na území města Němčice nad
Hanou uskutečňovat nabídku, prodej zboží a poskytování služeb mimo provozovnu určenou
k tomuto účelu kolaudačním rozhodnutím podle stavebního zákona.
Článek 2
Vymezení základních pojmů
Pro účely tohoto nařízení se rozumí:
a) prodejem - nabídka, prodej zboží a poskytování služeb;
b) tržním místem - vymezený prostor mimo provozovnu určenou k prodeji kolaudačním
rozhodnutím podle stavebního zákona;
c) restaurační zahrádkou - vymezené místo mimo provozovnu určenou k tomuto účelu
kolaudačním rozhodnutím nebo kolaudačním souhlasem podle zvláštního zákona, ve
kterém se provozuje „hostinská činnost“ a je provozována stejným podnikatelem jako
provozovna, se kterou funkčně souvisí;
d) pojízdnou prodejnou - mobilní zařízení určené k prodeji zboží schopné pohybu a
samostatné funkce, které splňuje technické požadavky podle zvláštních právních
předpisů1 a zároveň odpovídá hygienickým předpisům 2;
e) provozovatel - město Němčice nad Hanou, které organizuje prodej zboží a
poskytování služeb na jednotlivých tržních místech;
f) prodejcem - fyzická nebo právnická osoba, zejména podnikatel, která vlastním
jménem uskutečňuje prodej na jednotlivém prodejním místě;
g) prodejním zařízením - jakékoliv zařízení sloužící k prodeji, jehož umístěním dochází
k záboru prostranství nebo prostoru nad ním, zejména stánek, přenosný stánek, stůl,
pult, účelově upravený a vybavený vozík, stojan, tyč apod. Prodejním zařízením je

například § 16 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona
č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících
zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 S., ve znění pozdějších předpisů
2
například § 11 a 19 zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
1

2

rovněž automobil, přívěs nebo jiné silniční vozidlo sloužící k prodeji;
h) podomním prodejem - prodej provozovaný formou pochůzky (obchůzky), při němž
je potenciální uživatel zboží nebo služeb bez předchozí objednávky vyhledáván
prodejcem z okruhu osob mimo veřejně přístupná místa, zejména obcházením
jednotlivých domů, bytů apod.
Článek 3
Základní pravidla
1. Realizovat prodej mimo provozovnu k tomu účelu určenou kolaudačním rozhodnutím lze
jen na místech uvedených v čl. 4. tohoto nařízení.
2. Podomní prodej na území města Němčice nad Hanou se zakazuje.
Článek 4
Prodejní místa (lokality)
Prodejními místy jsou místa na ulici Nová, místem určeným pro pojízdný prodej je místo na
Palackého náměstí. Konkrétní umístění jednotlivých prodejních míst včetně rozměrů je
zakresleno v mapce, která je doplněna popisem doby prodeje, doby provozu a druhu zboží
nebo poskytované služby (vymezeného negativně). Mapka jako příloha č. 1 tvoří nedílnou
součást tohoto nařízení.
Článek 5
Doba prodeje
1. Doba prodeje se stanoví na dny pondělí až pátek v době od 6:00 do 19:00 a sobota v době
od 6:00 do 12:00.
2. Doba prodeje v restaurační zahrádce nesmí být delší než doba prodeje v kolaudované
provozovně, s níž restaurační zahrádka funkčně souvisí.
Článek 6
Pravidla pro udržování čistoty a bezpečnosti
Na lokalitách jednotlivých prodejních míst je prodejce povinen zajistit čistotu prodejního místa
po celou dobu prodeje, průběžně odstraňovat odpad z prodejního místa i bezprostředně po
ukončení prodeje.
Článek 7
Pravidla k zajištění řádného provozu
1. Provozovatel je povinen:
a) umístit tržní řád na vhodném a viditelném místě;
b) přidělit prodejcům konkrétní prodejní místo pro prodej zboží a poskytování
služeb.
2. Provozovatel je povinen zajistit organizaci prodeje tak, aby mezi prodejními zařízeními byl
vytvořen dostatečný prostor pro pohyb zákazníků a zásobování a aby zde nebyl
uskutečňován prodej mimo jednotlivá prodejní místa.
3. Prodejce je povinen prodávat zboží a poskytovat služby jen na k tomu účelu přidělených
prodejních místech, nezabírat jiné prodejní místo, a to ani částečně.
Článek 8
Kontrola a sankce
1. Kontrola nad dodržováním povinností stanovených tímto nařízením je prováděna podle
zvláštních předpisů.

2. Na porušení tohoto nařízení se vztahují zvláštní právní předpisy.
Článek 9
Zrušovací ustanovení
Tímto nařízením se zrušuje nařízení města Němčice nad Hanou č.1/2017, kterým se vydává
Tržní řád.
Článek 10
Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti počátkem patnáctého dne následujícího po dni jeho
vyhlášení.

Ing. Jana Oulehlová v.r.
místostarostka

Vyvěšeno na úřední desce dne: 28.03.2022
Sňato z úřední desky dne:
13.04.2022

Ing. Jan Vrána v.r.
starosta

