Nařízení města Kopřivnice č. 3 /2013
TRŽNÍ ŘÁD
Rada města Kopřivnice se na své schůzi dne 30. dubna 2013 usnesla na základě § 18 odst. 1 až
3 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění
pozdějších předpisů, v souladu s § 11 odst. 1 a § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vydat toto nařízení (dále jen „nařízení“):

Čl. 1
Úvodní ustanovení
Účelem nařízení je stanovení podmínek pro nabídku a prodej zboží (dále jen „prodej zboží“) a
poskytování služeb mimo provozovnu určenou k tomuto účelu kolaudačním rozhodnutím
podle zvláštního zákona1 na území města Kopřivnice (dále jen „město“).
Čl. 2
Základní pojmy
Pro účely nařízení se rozumí pojmem:
a)
tržiště - vymezený neuzavíratelný, nezastřešený prostor, trvale určený k prodeji zboží
nebo poskytování služeb, ve kterém je umístěn více než jeden stánek,
b)
prodejní místo - místo, na kterém je realizován prodej zboží nebo poskytovány služby,
c)
podomní prodej - prodej zboží a poskytování služeb, kdy je dům od domu nabízeno a
prodáváno zboží či nabízeny služby,
d)
pochůzkový prodej - prodej zboží a poskytování služeb s použitím přenosného nebo
neseného zařízení (konstrukce, závěsného pultu, ze zavazadel, tašek, apod.) nebo přímo
z ruky, bez ohledu na to, zda se prodejce pohybuje nebo se zdržuje na místě,
e)
provozovatel tržiště - město,
f)
správce tržiště - osoba pověřená městem k regulaci provozu tržiště, k umísťování
prodejních míst a výběrem poplatků.
Čl. 3
Místa pro prodej zboží a poskytování služeb
Na území města je možno mimo provozovnu k tomuto účelu určenou kolaudačním
rozhodnutím podle zvláštního zákona1 realizovat prodej zboží a poskytovat služby na tomto
tržišti:
- prostor „zelného trhu“ - část pozemku p.č. 765/4 a 1287/3, k.ú. Kopřivnice, pod objektem
„Tatrovanky“, plocha zpevněná zámkovou dlažbou (viz příloha č. 1). Rozdělení a umístění
prodejních míst podle druhu prodávaného zboží nebo poskytované služby na tržišti není
stanoveno.
1

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Čl. 4
Stanovení kapacity a přiměřené vybavenosti tržiště
(1)
(2)
(3)

Kapacita tržiště je stanovena na maximální počet 10 prodejních míst.
V prostoru tržiště je povolen prodej zboží z vlastních prodejních pultů, případně vozidel
nebo ze zařízení, která jsou k tomuto účelu schválena podle zvláštního právního
předpisu2.
Prodejní místo musí být instalováno tak, aby mezi jednotlivými prodejními místy byl
vytvořen prostor (nejméně 1 metr) pro pohyb zákazníků a zajištěna požární ochrana
v souladu se zvláštními předpisy3.

Čl. 5
Doba prodeje zboží a poskytování služeb na tržišti
(1)
(2)

Tržiště je provozováno celoročně a doba prodeje zboží a poskytování služeb na tržišti je
od 7:00 hodin do 20:00 hodin.
Mimo provozní dobu je prodej zboží a poskytování služeb na tržišti zakázán.

Čl. 6
Pravidla pro udržování čistoty a bezpečnosti na tržišti
Prodejce zboží nebo poskytovatel služby je povinen:
a)
po ukončení prodeje zboží nebo poskytování služby odstranit nečistoty a prázdné
obaly, vzniklé při prodeji zboží nebo poskytování služby, do odpadních nádob,
b)
prodejní místa provozovat v souladu s tržním řádem, uposlechnout pokynů
správce tržiště.
Čl. 7
Pravidla k zajištění řádného provozu tržiště
Provozovatel tržiště je povinen:
a)
zajistit provádění úklidu tržiště,
b)
zajistit dostatečný počet odpadních nádob a jejich pravidelný vývoz.

2
3

Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. 8
Prodej zboží a poskytování služeb, na které se nařízení nevztahuje
Toto nařízení se nevztahuje:
a)
na prodej zboží a poskytování služeb v místě konání a době trvání akcí (kulturních,
sportovních a jiných) pořádaných městem nebo jím zřízenými příspěvkovými
organizacemi,
b)
na veřejné sbírky4.
Čl. 9
Zakázané druhy prodeje zboží a poskytovaných služeb
Na území města je zakázán:
a)
podomní prodej bez předchozí objednávky spotřebitele (zákazníka),
b)
pochůzkový prodej.
Čl. 10
Závěrečná ustanovení
(1)
(2)
(3)
(4)

Porušení nařízení se postihuje podle zvláštních právních předpisů5.
Kontrolu dodržování nařízení jsou oprávněni provádět správce tržiště a Městská policie
Kopřivnice.
Práva a povinnosti prodejců zboží, poskytovatelů služeb a provozovatele tržiště,
stanovená zvláštními právními předpisy, nejsou tímto nařízením dotčena.
Příloha č . 1 je nedílnou součástí tohoto nařízení.

Čl. 11
Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem po jeho vyhlášení.

Ing. Miroslav Kopečný
místostarosta

Ing. Josef Jalůvka
starosta

Vyvěšeno dne:
Sňato dne:
4

Zákon č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů (zákon o veřejných sbírkách), ve znění
pozdějších předpisů.
5
Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 200/1990 Sb.,
o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
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Příloha č. 1 k nařízení města Kopřivnice č. 3/2013, tržní řád.

Tržiště – „zelný trh“

