Nařízení obce Mnichov č. 1/2013,
kterým se vydává tržní řád
Zastupitelstvo obce Mnichov se na svém zasedání dne 27.června 2013 usnesením č. 3/2013
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 § 84 odst. 3 zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, toto nařízení obce
Mnichov:
Čl. 1
Úvodní ustanovení
(1) Účelem tohoto nařízení obce (dále jen nařízení) je stanovit podmínky, za kterých lze realizovat
prodej zboží a poskytovat služby na území obce Mnichov mimo provozovny k tomuto určené
kolaudačním rozhodnutím podle zvláštního zákona.[1]

Čl. 2
Vymezení základních pojmů
(1) Tržním místem je konkrétně vymezené místo, vymezené adresou, umístěním, rozměry.
(2) Předzahrádka,je místo zřizované bezprostředně u provozovny určené k hostinské
činnosti, při čemž jsou poskytovány služby nebo realizován prodej zboží v rámci
činnosti „hostinská činnost“[2] nebo „pekařství, cukrářství“[2], je vybaveno odpovídajícím
zařízením a funkčně souvisí s provozovnou, určenou k tomuto účelu kolaudačním
rozhodnutím podle zvláštního zákona.[1] Předzahrádka musí mít stejného provozovatele
jako uvedená provozovna.
(3) Předsunuté prodejní místo je místo zřizované jako prodejní zařízení v těsné blízkosti
u provozovny určené k prodeji zboží, na němž se realizuje prodej nebo se poskytují služby
ze stánků, pultů, stolků a jiných obdobných zařízení stejného sortimentu jako v provozovně
určené k tomuto účelu kolaudačním rozhodnutím podle zvláštního předpisu [1], se kterou
předsunuté prodejní místo funkčně souvisí. Předsunuté prodejní místo musí mít stejného
provozovatele jako uvedená provozovna;
(4) Prodejní místo, na kterém se realizuje prodej zboží nebo poskytují služby ze stánků, pultů, stolků,
automobilů a jiných obdobných zařízení, mimo provozovnu určenou k tomuto účelu kolaudačním
rozhodnutím podle zvláštního zákona.[1]
(5) Provozovatel je fyzická nebo právnická osoba oprávněná k provozování tržního místa.
(6) Pochůzkový prodej je nabízení, prodej zboží nebo poskytování služeb s použitím přenosného, nebo
neseného zařízení ( konstrukce, tyče, závěsný pult, ze zavazadel,tašek, a podobných pomůcek)
nebo přímo z ruky. Nerozhoduje, zda ten kdo zboží nebo služby nabízí, prodává a poskytuje,
se přemísťuje nebo stojí na místě.
(7) Podomní prodej je nabízení, prodej zboží nebo poskytování služeb provozované formou
pochůzky, kdy je bez předchozí objednávky v bydlišti fyzické osoby nebo sídle či
provozovně právnické osoby nabízeno, prodáváno zboží, či poskytovány služby.

Čl. 3
Místa pro prodej a poskytování služeb
(1) Tržní místa jsou uvedena v příloze č. 1 tohoto nařízení.
(2) Na jiných místech na území obce, to znamená jak na pozemcích obce, tak i na pozemcích
v soukromém vlastnictví fyzické nebo právnické osoby, včetně pozemků ve vlastnictví vlastníka
_________________________________________________________________________________
[1] Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
[2] Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání ( živnostenský zákon ), ve znění pozdějších předpisů

přilehlé nemovitosti, nelze provozovat tržní místa.
(3) Kapacita nebo plocha tržních míst je stanovena v příloze č. 1 tohoto nařízení
(4) Tržní místo musí být na viditelném místě označeno jménem, příjmením a telefonním číslem
fyzické osoby nebo názvem právnické osoby a jejím identifikačním číslem.

Čl. 4
Doba prodeje zboží a poskytování služeb
(1) Tržní místa jsou provozována po dobu celého roku nebo příležitostně s přihlédnutím k sortimentu
prodávaného zboží a poskytovaných služeb takto:
a) předzahrádky mohou být provozovány celý rok a doba prodeje a poskytování služeb je od
09:00 do 22:00 hodin;
b) předsunutá prodejní místa jsou provozována maximálně v rozsahu prodejní doby
provozoven, jejichž jsou součástí;
c) prodejní místa jsou provozována příležitostně po celý rok době od 07:00 do 18:00 hodin.

Čl. 5
Pravidla pro udržování čistoty, bezpečnosti a provozu na tržních místech
Při prodeji zboží a poskytování služeb na tržních místech jsou všechny zúčastněné osoby (prodávající
a poskytovatelé služeb) povinni:
a) zabezpečovat trvalý a řádný úklid, udržovat čistotu stánků a jejich okolí, míst pro prodej
a i míst pro nakládku zboží a skladových prostor;
b) průběžně odstraňovat odpad i obaly ze zboží na určené místo;
c) k prodeji a poskytování služeb užívat jen místa k tomu určená;
d) motorová vozidla, přívěsy, jimiž bylo dopravováno zboží na místo prodeje, budou parkovat
na místech k tomu určených;
e) prodejními místy neomezovat provoz na pozemních komunikacích včetně možnosti pohybu
chodců.

Čl. 6
Druhy prodeje zboží a poskytování služeb, na které se nařízení nevztahuje
Toto nařízení se nevztahuje na prodej zboží a poskytování služeb mimo provozovnu při slavnostech,
sportovních podnicích nebo jiných podobných akcích, na kamelotský prodej tisku, na vánoční prodej
ryb a stromků. Nařízení se rovněž nevztahuje na akce organizované podle zákona č. 117/2001 Sb., o
veřejných sbírkách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. 7
Zakázané druhy prodeje zboží a poskytování služeb
Na území obce Mnichov a jejích částí Sítiny a Rájov se zakazuje provozovat:
a) pochůzkový prodej
b) podomní prodej

Čl. 8
Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti dne 13. července 2013
……………………………………
Adéla Kroupová
místostarosta

………………………………………
Jiří Křenčil
starosta

Příloha č. 1 k nařízení obce Mnichov č. 1/2013
Tržní místa:
Prodejní místa, určená vždy pro jednoho prodejce, případně organizaci prodejců jsou
vymezena následovně:
k.ú. Mnichov p.p. č.
67/3…………………4 místa
k.ú. Mnichov p.p. č. 1719/1…………………4 místa
k.ú. Rájov
p.p. č. 1329/1…………………2 místa
k.ú. Rájov
p.p. č.
46 …………………..2 místa
k.ú.Sítiny
p.p. č. 1473/1…………………1 místo
k.ú.Sítiny
p.p. č. 1553…………………...1 místo
Předzahrádky a předsunutá prodejní místa:
Na celém území obce Mnichov na místech ve vlastnictví majitelů provozoven, na chodnících
při zachování průchozího prostoru v šíři minimálně 1 metr.

Vyvěšeno na úřední desce dne:
Sejmuto z úřední desky dne:

