Město Hanušovice, ul. Hlavní 92, 788 33 Hanušovice
Město Hanušovice
Rada města Hanušovice

Nařízení města Hanušovice č. 1/2016
kterým se vydává TRŽNÍ ŘÁD

Rada města Hanušovice se na svém zasedání dne 22.02.2016 usnesením č. 632/35/2016 usnesla
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 odst. 1 a § 102 odst. 2písm. d) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, toto nařízení:

Čl. I
Základní pojmy Pro účely tohoto nařízení se rozumí:
a) a) tržištěm (tržnicí)5 - neuzavíratelný, uzavíratelný nebo částečně uzavíratelný nezastřešený
prostor, kde je prodáváno zboží, nebo jsou poskytovány služby a ve kterém je umístěn
alespoň jeden stánek
b) prodejcem fyzická nebo právnická osoba, která prodává zboží nebo poskytuje služby; za
prodejce se rovněž považuje fyzická nebo právnická osoba, která zprostředkovává prodej
nebo poskytování služeb,
c) podomním prodejem nabídka, prodej zboží a nabídka, poskytování služeb, kdy je bez
předchozí objednávky nabízeno, prodáváno zboží a nabízeny, poskytovány služby prodejcem
uživatelům v objektech určených k bydlení,
d) pochůzkovým prodejem prodej zboží nebo poskytování služeb s použitím přenosného nebo
neseného zařízení (konstrukce, tyče, závěsného pultu, ze zavazadel, tašek a podobných
zařízení) nebo přímo z ruky; není rozhodující, zda ten, kdo zboží prodává, se přemísťuje nebo
postává na místě
e) stánkovým prodejem nabídka, prodej zboží a poskytování služeb v prostorech ohraničených
pevnou nebo přenosnou konstrukcí, pulty, stolky nebo obdobná zařízení,
f)

restaurační předzahrádkou vymezené místo na veřejném prostranství2 mimo provozovnu
určené pro prodej zboží nebo poskytnutí služby v rámci živnosti „hostinská činnost“ 3, které je
k výkonu této činnosti vybaveno a funkčně souvisí s provozovnou, určenou k tomuto účelu
kolaudačním souhlasem podle zvláštního zákona1; restaurační předzahrádka musí mít
stejného provozovatele jako uvedená provozovna

g) předsunutým prodejním místem – místo pro prodej zboží nebo poskytování služeb na
prodejních stáncích, pultech a jiných podobných zařízeních ve stejném sortimentu zboží jako
v provozovně určené k tomuto účelu kolaudačním souhlasem, kolaudačním rozhodnutím
podle zvláštního zákona1, se kterou předsunuté prodejní místo funkčně souvisí (jinak také
předsunuté formy prodeje); předsunuté prodejní místo je zřizováno v těsné blízkosti přímo
před vlastní provozovnou a musí mít stejného provozovatele

Čl.II
Působnost nařízení města
Nařízení města se vztahuje na celé území města Hanušovice, včetně místních částí.

Čl. III
Zakázané druhy prodeje zboží a poskytovaní služeb a výjimky z tohoto
zákazu
Na území města Hanušovice se zakazuje mimo provozovnu určenou k tomuto účelu
kolaudačním rozhodnutím, oznámením o užívání stavby nebo kolaudačním souhlasem podle
stavebního zákona poskytovat následující druhy prodeje a poskytování služeb:
a) pochůzkový prodej s následujícími výjimkami:
1. provádění pochůzkového prodeje ve sportovních zařízeních a kině a v rámci předem
povolených kulturních, společenských a sportovních akcích,
2. restaurační předzahrádky,
3. předsunutá prodejní místa,
4. konání předem ohlášených a povolených veřejných sbírek,
5. stánkový prodej,
6. prodej květin,
b) podomní prodej
c) Toto nařízení se dále nevztahuje na:
1. vánoční prodej ryb a stromků, jmelí a chvojí, velikonoční prodej kraslic a pomlázek. Za
vánoční prodej ryb a stromků, jmelí a chvojí se pokládá jejich prodej od 1. do 24. prosince
běžného roku. Za velikonoční prodej kraslic a pomlázek se pokládá jejich prodej v období 20
dnů před velikonočním pondělím.
2. na prodej obvykle nabízeného zboží a poskytování služeb při sportovních a kulturních
podnicích v době a místě jejich konání, zejména občerstvení, drobných dárkových a
upomínkových předmětů vztahujících se k pořádané akci a na prodej věnců, kytic a
hřbitovních svíček u městského hřbitova v den Památky zesnulých (2. 11.) a v týdnu
předcházejícím tomuto datu.

Čl. IV
Dozor a kontrolní orgány
Kontrolu dodržování tohoto nařízení jsou oprávněni vykonávat zaměstnanci Města Hanušovice
zařazení do Městského úřadu Hanušovice a Městská policie Hanušovice.

Čl. V
Sankce za porušení ustanovení nařízení města
Na porušení povinností stanovených tímto nařízením se vztahují zvláštní právní předpisy4 .

Čl. VI
Závěrečná ustanovení
1. Práva a povinnosti prodejců zboží, poskytovatelů služeb a provozovatelů stanovená zvláštními
právními předpisy nejsou tímto nařízením dotčena.
2. Toto nařízení obce nabývá účinnosti 01.04.2016.

Ivana Vokurková
starosta

Vyvěšeno dne: 03.03.2016
Sejmuto dne: 19.03.2016

Štefan Fatura
místostarosta

Poznámka:

1

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

2

§ 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

3

Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů

4

Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.

5

Zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daní, ve znění pozdějších předpisů

