
Narízení mesta Blovice
c.2/2004

Rada mesta Blovice vydává v rámci prenesené pusobnosti dle § 11 zákona c. 12812000Sb.,
o obcích ve znení pozdejších predpisu a dle § 18 zákona c.45511991 Sb., o živnostenském
podnikání, ve znení pozdejších predpisu, toto narízení mesta

TRŽNÍRÁn

Clánek I.
Pusobnost tržního rádu

1. Tržní rád vymezuje podmínky pro nabídku, prodej zboží a poskytování služeb mimo
provozovnu urcenou k tomuto úcelu kolaudacním rozhodnutím podle zákona
c.5011976Sb. na území mesta Blovice.

2. Tržní rád s výjimkou ustanovení clánku III., IV. a V. se vztahuje i na nabídku, prodej
zboží a poskytování služeb na tržištích, majících charakter stavby podle zákona c.
5011976Sb., stavební zákon.

3. Clánek III. tržního rádu se nevztahuje na nabídku, prodej zboží pri porádání
hromadných akcí, jako jsou kulturní podniky, sportovní akce, slavnostní shromáždení
apod.

Clánek II.
Základní pojmy

1. Prodejní místo
Jedním prodejním místem se rozumí plocha zabraná prodejním stánkem, místo nutné
k obsluze prodejního stánku a nutné skladovací prostory ke stánku.

2. Prodejní stánek a predzahrádka
Prodejním stánkem (který není dle §17 odst.1 zák.c. 455/1991 Sb., živnostenský zákon
- provozovnou) se rozumí prostor omezený stabilní konstrukcí stánku nebo plošný
prumet stolu na komunikace, predzahrádka je jeden nebo více stolku umístených
v bezprostrední blízkosti provozovny mající s ní stejné obslužné místo a není stavbou
ve smyslu stavebního zákona.

3. Jiné prodejní zarízení
a) mobilní zarízení a úcelove upravené a vybavené pro pojízdný prodej zboží

nebo poskytování služeb (napr. prodej z vozidel, prívesu apod.)
b) ambulantní zarízení zajištující prenosný krátkodobý prodej zboží (napr.stoly,

roznáškové koše, prodejní automaty apod.)
c) prodej na pultu pred vlastní nebo pronajatou provozovnou, musí probíhat

prodej zboží stejného druhu jako v provozovne
d) predvádecí a reklamní místo sp?jené s prodejem predvádeného zboží



4. Provozovatel tržište
Je právnická nebo fyzická osoba zodpovídající za provádení ustanovení tržního rádu
na tržišti. Je povinna pro tržište vydat provozní rád a zajistit jeho zverejnení v prostoru
tržište.

5. Tržnice
Je objekt mající charakter stavby podle stavebního zákona urcený nebo zkolaudovaný
pro úcely prodeje zboží nebo poskytování služeb na vymezených místech.

6. Tržište
Místo urcené k prodeji zboží a poskytování služeb prostrednictvím prodejních stánku,
predzahrádek, které nemají charakter stavby nebo jiných prodejních zarízení.

7. Tržní místo
Je verejne prístupné prostranství, na nemž je bez bližšího vymezení povolen prodej
zboží nebo poskytování služeb. Pro pojmy uvedené v odstavcích 5. - 7. se používá
oznacení tržište, pokud není uvedeno jinak.

Clánek III.
Umístení

1. Jako tržište je na území mesta urceno
a) Masarykovo námestí (vyhrazená cást pozemku p.c. 1404/1 v k.ú. Blovice - 16

prodejních míst, a to v prubehu roku:
každé úterý, ctvrtek a sobotu
každé ctyri týdny pred vánocními svátky pred vánocními trhy
jindy po rozhodnutí rady mesta.

b) Jakákoliv místa pro predsunutý prodej na pultu a pro predzahrádky, které nemají
charakter stavby, jestliže místo je na verejném prostranství pred vlastní
provozovnou.

2. Jako tržní místo je na území mesta urcen:
prostor za pobockou Ceské sporitelny, a.s., pred prodejní bunkou Ceského
zahrádkárského svazu ZO Blovice.

3. Na jiných místech na území mesta je umistování tržišt zakázáno.

Clánek IV.

Doba prodeje a poskytování služeb

1. Doba prodeje a poskytování služeb na tržištích mimo predzahrádek se stanovuje na
dobu od 7.00 do 19.00hod.

2. Poskytování služeb v predzahrádkách se stanovuje na dobu od 7.00 do 22.00 hod.
Mimo tuto dobu bude predzahrádka uzavrena a zajišten nocní klid.

Clánek V. .

Podmínky prodeje, vybavenost tržište

1. Na tržišti je zakázán prodej ze zeme; prodej z aut a prívesu je povolen jen tehdy,
pokud jsou k tomuto úcelu upraveny a schváleny príslušným dopravním
inspektorátem.

2. Stání zásobovacích a doprovodných vozidel na tržišti je prípustné pouze na dobu
nezbytne nutnou k preložení zboží, jinak musí být vozidla odstavena na parkovišti.

3. Na tržišti je zakázán prodej alkoholických a tabákových výrobku.



4. Prodejce je povinen umístit stánek na místo urcené povereným pracovníkem
mestského úradu nebo dle plánu umístení stánku uvedeném v príloze C. 1 tohoto
narízení.

5. Pro tržište dle clánku III. odstavec 1. písmo a), b) je hygienické zarízení urceno na
verejných WC na Americké ulici.

6. Pro predzahrádky musí být hygienické zarízení zajišteno v príslušné provozovne.

Clánek VI.
Oprávnení k prodeji

Na trhu mohou prodávat:
- právnické a fyzické osoby, podnikatelé s oprávnením k obchodní cinnosti podle

zákona C. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znení pozdejších
predpisu,

- obcané prodávající rostlinné a živocišné výrobky z vlastní drobné zemedelské
výroby s patricným oprávnením.

Clánek VII.
Regulace poctu prodejcu

V prípade, že bude zájem o prodej presahovat pocet prodejních míst, prednostne bude
umožnen prodej ke stanovenému úcelu, ke kterému má tržište sloužit.

Clánek VIII.
Porádek, cistota a bezpecnost na tržišti

1. Za porádek a cistotu zodpovídá prodávající.
2. Na prodejním míste a v jeho okolí musí prodávající zabezpecit plnou cistotu po celou

dobu prodeje, zejména od zbytku obalu zboží, odpadku vznikajících pri konzumaci
nekterých potravin, odpadu pri prodeji ovoce a zeleniny apod. Po skoncení prodeje
prostor ihned uklidit. V prípade porušení tohoto bodu prodávající uhradí náklady
spojené s úklidem místa prodeje.

3. Veškeré odpadyje prodávající povinen umístit do nádob k tomu urcených. Pristavení a
vyvážení nádob zajistí Mesto B1ovice.

4. Pri prodeji ryb je prodávající povinen zvlášt dbát na cistotu a porádek, je povinen
zabezpecit na své náklady úklid prodejního místa a jeho okolí, vcetne likvidace a
odvozu odpadu. Je zakázáno odpady pri prodeji ryb odkládat do ostatních verejných
odpadových nádob a je povinen neprod1ene odstranovat prípadné ná1edí vzniklé na
komunikacích z vytékající vody.

5. Provozovatel tržište je povinen z bezpecnostních duvodu zajistit minimální
pruchodnou šírku 1 metr pred stánky umístenými na tržišti (viz.nákres). Pruchozí šírka
chodníku pri umístení prodejního místa na chodníku nebo u chodníku nesmí klesnout
pod 2 metry. Pokud chodník této šírky nedosahuje, nesmí být prodejní místo na nem
umísteno.

6. Provozovatel tržište k zajištení rádného provozu musí vydat provozní rád tržište,
zabezpecit urcení míst jednotlivým prodejcum a poskytovatelum služeb, vedení
príslušné evidence prodejcu, zajistit verejné umístení tržního rádu a zajistit dohled nad
jeho dodržováním.



Clánek IX.

Kontrola, sankce

1. Kontrolu dodržování tohoto narízení provádí mimo zákonem daných kontrolních
orgánu (COJ, živnostenský úrad, financní úrad, orgány veterinární a hygienické,
Policie CR, OCP se svými vymezenými pravomocemi) jsou oprávneni kontrolovat
poverení pracovníci mestského úradu v následujícím rozsahu:

- dodržování tržního rádu
2. Pokud ze strany fyzické nebo právnické osoby nedojde ve stanovené lhute

k odstranení nedostatku, pristoupí mesto k uložení pokuty podle § 58 zákona c.
128/2000 Sb., o obcích. Pri porušení ustanovení tržního rádu osobou, která není
podnikatelem, vyreší prestupek Prestupková komise mesta Blovice dle zákona c.
200/1990 Sb., o prestupcích, ve znení pozdejších predpisu.

Clánek X.
Platnost a úcinnost narízení

1. Toto narízení mesta schválila Rada mesta Blovice na svém zasedání dne 7.4.2004.
2. Narízení bylo vyhlášeno vyvešením na úrední desce mestského úradu dne 8.4.2004 a

nabývá úcinnosti ve smyslu § 12 odst. 2 zákona c. 128/2000 Sb., o obcích, dne
23.4.2004.

Clánek XI.

Tímto narízením se ruší Narízení mesta Blovice c.l, vydané Radou mesta Blovice
dne 1.3.2004.
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starosta mesta
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místostarosta mesta
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