OBEC JINDŘICHOV
NAŘÍZENÍ OBCE JINDŘICHOV
č.1/2003
TRŽNÍŘÁD
Zastupitelstvo obce Jindřichov se usneslo dne 23.10.2003 vydat podle ustanovení §102
odst.2 písm.d), ve spojení s ustanovením §102 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dále podle ustanovení § 18 zákona č. 455/1991
Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, toto nařízení obce:
Čl. 1
Účel nařízení obce
(1) Tímto nařízením se pro nabídku, prodej zboží (dále jen prodej) a poskytování
služeb mimo provozovnu určenou k tomuto účelu kolaudačním rozhodnutím podle zvláštního
zákona (stavební zákon) vymezují
a) místa pro prodej a poskytování služeb,
b) stanovení kapacity a přiměřenosti vybavení,
c) dobu prodeje a poskytování služeb,
d) pravidla pro zajišťování provozu, udržování čistoty a bezpečnosti.
(2) Toto nařízení obce platí pro správní obvod obce Jindřichov.
Čl. 2
Vymezení pojmů
Pro účely tohoto nařízení se rozumí
a) tržním místem veřejně přístupné prostranství, na němž je povolen prodej zboží nebo
poskytování služeb,
b) restaurační předzahrádkou vymezené místo pro prodej zboží nebo poskytnutí služby
v rámci živnosti “hostinská činnost”, které je k výkonu této činnosti vybaveno a funkčně
souvisí s provozovnou, určenou k tomuto účelu kolaudačním rozhodnutím dle zvláštního
zákona (stavební zákon), restaurační předzahrádka musí mít stejného provozovatele jako
uvedená provozovna,
c) prodejním místem místo na tržních místech, kde se prodává zboží a poskytují služby
z odpovídajícího prodejního zařízení z hlediska platných hygienických, požárních a
bezpečnostních předpisů, mimo provozovnu určenou k tomuto účelu kolaudačním
rozhodnutím dle zvláštního zákona (stavební zákon),
d) kapacitou tržních míst a restauračních předzahrádek počet prodejních míst v rámci
tržního místa, a vymezení prostoru v metrech čtverečních u restauračních předzahrádek
k zajištění do statečného prostoru, dodržení určité úrovně prodeje a poskytovaných služeb,
e) provozovatelem fyzická nebo právnická osoba provozující tržní místo, prodejní místo
nebo restaurační předzahrádku,

f) podomním obchodem podomní nebo pochůzkový prodej zboží, poskytování služeb,
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případně i jen nabídka obojího, provozovaný bez pevného stanoviště obchůzkou
jednotlivých bytů, domů nebo veřejného prostranství,
g) přiměřeným vybavením tržních míst existence odpovídajícího prodejního zařízení dle
platných hygienických předpisů (prodej potravin), zkoušení kabinky u stánků pro prodej
textilního zboží, u prodeje elektroniky a elektrospotřebičů přípojky el. energie a dále
dostatečné množství nádob na odpadky.
Čl. 3
Místa pro prodej a poskytování služeb
(1) Na území obce Jindřichov lze provozovat prodej zboží a poskytování služeb mimo
provozovnu k tomuto účelu určenou kolaudačním rozhodnutím dle zvláštního zákona
(stavební zákon) pouze na místech uvedených v příloze č. 1 tohoto nařízení obce.
(2) U příležitosti významných svátků, výročí, sportovních podniků, reklamních a
prodejních akcí je povoleno prodávat zboží a poskytovat služby, které se obvykle při těchto
příležitostech nabízejí, a to v obecním sále, na hřišti, na výletišti a na místě konání
sportovních akcí.
(3) Podomní obchod je v správním obvodu obce Jindřichov zakázán.
Čl. 4
Stanovení kapacity a přiměřené vybavenosti
(1) Kapacita tržních míst je stanovena v příloze č. 1 tohoto nařízení. Příloha dále
obsahuje vymezení prostoru v metrech čtverečních u restauračních předzahrádek.
(2) Výjimky z počtu prodejních míst budou řešeny provozovatelem individuálně
v rámci příslušného tržního místa, a to s ohledem na zajištění dostatečného prostoru, tj.
minimálně 1metr na průchod mezi jednotlivými prodejními stánky a také na určitou úroveň
prodeje.
Čl. 5
Doba prodeje a poskytování služeb
(1) Tržní místa mohou být provozována po dobu celého roku s přihlédnutím
k sortimentu prodávaného zboží a poskytovaných služeb.
(2) Doba prodeje zboží a poskytování služeb je stanovena takto:
Pondělí až pátek
7.00 - 18.00 hodin,
Sobota
7.00 - 12.00 hodin,
Neděle
9.00 –12.00 hodin
(3) Restaurační předzahrádky mohou být provozovány v období měsíců duben až září
kalendářního roku v souladu s provozní dobou provozovny.
(4) U mimořádných prodejních akcí uvedených v čl.3 odst.2 může být prodejní doba
stanovena na základě žádosti předložené alespoň 3 dny před konáním této akce, a to nejdříve
od 6.00 hodin a nejpozději do 02.00 hodin,pokud v příloze tohoto nařízení není stanoveno
jinak.
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Čl. 6
Pravidla pro udržování čistoty a bezpečnosti
Při prodeji zboží a poskytování služeb jsou všechny zúčastněné osoby (provozovatelé,
prodávající a poskytovatelé služeb) povinny:
a) zabezpečovat trvalý a řádný úklid, udržovat čistotu stánků a míst pro prodej a poskytování
služeb,
b) k prodeji užívat prodejní zařízení dle platných hygienických norem,
c) průběžně odkládat odpad i obaly ze zboží na předem určené místo,
d) k prodeji a poskytování služeb užívat jen místa k tomu určená, neumísťovat před stánky
předměty, které by ztěžovaly nebo znemožňovaly průchod zákazníkům,
e) při manipulaci se zbožím dbát zvýšené opatrnosti,
f) při dopravě zboží na prodejní místa udržovat volné komunikace, průchody a únikové cesty.
(2) Prodávající je povinen při své činnosti co nejúčinněji chránit životní prostředí,
zabraňovat jeho znečištění, dodržovat platné stavební, hygienické, bezpečnostní, požární a
jiné právní předpisy.
Čl. 7
Pravidla k zajištění řádného provozu
Provozovatel tržního místa je povinen seznámit prodávající s pravidly k zajištění
řádného provozu, zejména:
a) se stanovením provozní doby,
b) s dodržováním čistoty a bezpečnosti,
c) s vymezením základních opatření na ochranu spotřebitele zabezpečením možnosti kontroly
měr a vah.
Čl. 8
Sankce
Porušení povinností stanovených tímto nařízením bude postihováno podle platných
právních předpisů.
Čl. 9
Účinnost
Toto nařízení obce nabývá účinnosti dnem 8.11.2003.

Jaromír B l a h a
starosta obce

Alois P r o k e š
místostarosta obce

4
Příloha č.1 Nařízení obce č.1/2003 – Tržní řád
Stanovení místa a kapacity pro prodej zboží a poskytování služeb:
1. Tržní místa:
pro prodej ostatního zboží ve stáncích a poskytování služeb z ložné plochy vozidla a
pojízdných prodejen:
- Jindřichov – parkoviště před prodejnou Jednoty 2 prodejní místa
- Jindřichov – prostor před pohostinstvím - 1 prodejní místo
- Jindřichov – před obchodem „U Nadi“ - 1 prodejní místo
2. Předzahrádky:
-

Jindřichov – místní pohostinství 20 m2

3. Doba prodeje:
- výletiště – do 03.00 hodin

