MĚSTO NETOLICE
Nařízení č.2/2013 – TRŽNÍ ŘÁD
Rada města Netolice se na své schůzi dne 2.prosince 2013 usnesením č.231/2013 usnesla
vydat na základě § 18 odst.1 až 3 zákona č.455/1991 Sb., o živnostenském podnikání
(živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 11 odst.1 ve spojení s §
102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, toto nařízení :

Nařízení č. 2/2013,
kterým se stanovuje TRŽNÍ ŘÁD
Čl. 1
Místa pro nabídku, prodej zboží a poskytování služeb
(1) Na území města Netolice (dále jen „město“) je možno mimo provozovnu k tomuto účelu
určenou podle zvláštního zákona nabízet a prodávat zboží a poskytovat služby na těchto
místech:
a) na tržních místech uvedených v příloze č. 1 tohoto nařízení,
b) v restauračních zahrádkách a v předsunutých prodejních místech uvedených
v příloze č. 2 tohoto nařízení,
c) z ložné plochy vozidla a pojízdné prodejny - uvedených v příloze č. 3 tohoto
nařízení.
(2) Na místech, mimo čl. 1 odst. 1 nelze uskutečňovat prodej zboží nebo poskytovat služby.
(3) Umístění tržních míst na jiných než v odstavci 1 tohoto článku uvedených místech
povoluje rada města Netolice.
Čl. 2
Stanovení kapacity a přiměřené vybavenosti míst pro nabídku, prodej zboží a
poskytování služeb
Kapacita míst není omezena při respektování nutnosti zajištění přiměřených podmínek pro
zachování kultury a bezpečnosti prodeje zboží nebo poskytování služeb.
Čl. 3
Doba prodeje zboží a poskytování služeb na místech pro nabídku, prodej zboží a
poskytování služeb
(1) Tržní místa mohou být provozována po celý týden , doba prodeje zboží a poskytování
služeb na tržištích je od 6.00 hodin do 20.00 hodin.
(2) Restaurační zahrádky mohou být provozovány v období od 1. dubna do 30. září a době
od 8.00 hod. do 22.00 hod.
(3) Doba prodeje a poskytování služeb z ložné plochy vozidla a pojízdné prodejny dle čl. 1
odst. 1 písm. c) není pevně stanovena. V tomto případě bude dohodnuta se správcem
místního poplatku za užívání veřejného prostranství.

Čl. 4
Pravidla pro udržování čistoty a bezpečnosti míst pro nabídku, prodej zboží a
poskytování služeb, ostatní povinnosti poskytovatelů a prodejců
Prodejci zboží a poskytovatelé služeb na místech pro nabídku, prodej zboží a poskytování
služeb jsou povinni:
a) zabezpečovat čistotu a pořádek na prodejních místech a dodržovat zásady
kulturního
prodeje,
b) uposlechnout pokynů osob oprávněných kontrolovat dodržování tohoto nařízení, tj.
strážníků městské policie a pověřených zaměstnanců městského úřadu.
c) uhradit poplatek za užívání veřejného prostranství dle zvláštních předpisů.
Čl. 5
Druhy prodeje zboží a poskytování služeb, na které se toto nařízení nevztahuje
(1) Toto nařízení se nevztahuje na prodej zboží a poskytování služeb mimo provozovnu při
společenských, kulturních, sportovních podnicích nebo jiných podobných akcích, na prodej
zboží pomocí automatů obsluhovaných spotřebitelem, na vánoční prodej ryb a stromků, jmelí
a chvojí, na velikonoční prodej kraslic a pomlázek.
(2) Za vánoční prodej ryb a stromků, jmelí a chvojí se pokládá jejich prodej v období
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.
Čl. 6
Zakázané druhy prodeje zboží a poskytovaných služeb
(1) Na území města se zakazuje mimo provozovnu prodávat následující druhy zboží:
a) zábavní pyrotechniku,
b) alkoholické nápoje
c) tabákové výrobky.
(2) Na území města se zakazuje pochůzkový a podomní prodej.
(3) Zákaz podle odst. 1 písm. b) se nevztahuje na akce společenského, kulturního nebo
sportovního charakteru spojené se stánkovým prodejem.
(4) Zákaz podle odst.2 tohoto článku se nevztahuje na
a) charitativní sbírky
b) prodej vstupenek na kulturní a sportovní akce pořádané
b)1 sportovními organizacemi majícími sídlo nebo pobočku na území města
b)2 městem a právnickými osobami, jejichž je město zřizovatelem
b)3 DDM Netolice a místními kulturními spolky
Čl. 7
Závěrečná ustanovení
(1) Práva a povinnosti prodejců zboží, poskytovatelů služeb a provozovatelů stanovená
zvláštními právními předpisy nejsou tímto nařízením dotčena.

(2) Za porušení tohoto nařízení lze uložit sankci v souladu s platnými právními předpisy.
(3)Toto nařízení nabývá účinnosti 15 dnem následujícím po dni vyhlášení.
(4) Tímto se ruší nařízení města – tržní řád schválený radou města dne 27. března 2013
usnesením č. 59/2013.

Oldřich Petrášek, v.r.

MgA. Jiří Churáček,v.r.

starosta města

místostarosta

Vyvěšeno na úřední desce dne:

Sejmuto z úřední desky dne:

Přílohy ( 1 – 3 ) nařízení Města Netolice č. 2/2013, kterým se vydává tržní řád
Seznamy míst pro nabídku, prodej zboží a poskytování služeb, kapacita těchto míst:
Příloha č. 1
Tržní místa :
1. pozemek p.č.1051/4 k.ú.Netolice

2. pozemek p.č.46/1 k.ú.Netolice

3. část pozemku p.č.464 k.ú.Netolice

Příloha č. 2
Restaurační zahrádky a předsunutá prodejní místa
Jsou vymezeny individuálně na základě žádostí schválených radou města. Zřízení
takovýchto restauračních zahrádek a předsunutých prodejních míst nesmí být v rozporu
s žádnými předpisy.

Příloha č. 3
Prodej z ložné plochy vozidla a pojízdné prodejny
Parkoviště – Mírové náměstí

Vyvěšeno na úřední desce dne:

Sejmuto z úřední desky dne:

