Nařizeni Města Černošice č. 3/2011, kterým se vydává

Tržní řád
Rada ~,Jěsta Černošice schválila dne 18.4.2011 na základě ustanoveni § 102 odst. 2, písm. d)
zák. č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisLJ a v souladu s § 18 odst. 1
zákona č.455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) ve znění pozdějších
předpisů, toto nařízení:

I.
Úvodní ustanoveni
1. Na území města Černošice je možno mimo provozovnu k tomuto účelu určenou
kolaudačním rozhodnutím podle zvláštního zákona 11 nabízet a prodávat zboží nebo
poskytovat služby pouze na místech uvedených v Příloze č. 1 tohoto nařízení, nejde-li o
druhy prodeje zboží nebo poskytování služeb, které jsou zakázány nebo na které se toto
na!'ízení nevztahuje.

2. Tento tržní řád se vztahuje na celé území města Černošice.

II.
Vymezení míst pro prodej a poskytováni služeb
1. Nabidku a prodej zboží a poskytování služeb je na území města Černošice možné
uskutečřlOvat na tržištích.
2. Vymezení jednotlivých tržišť, na kterých Je v souladu s tímto nm'izenim mozne
uskutečl1ovat nabídku a prodej zboží a poskytování služeb, je uvedeno v Příloze é 1
tohoto nařízení.

III.
Vymezeni

je veřejně pl'ístupný vymezený prostor umožňující celoroční prodej zboží a
poskytování služeb mimo provozovnu určenou k tomuto účelu kolaudačním rozhodnutím
podle zvláštního zákona" na jednotlivých prodejních místech. Prostor tržiště umožl1uje
stanovit alespoJ'í 10 prodejních míst a v době prodeje zboží a poskytování služeb musí být
vybaven alespofi 1O prodejními zařízeními umístěnými na zpevněném povrchu na určených
prodejních místech.
2. Prodejní místo je místo mimo provozovnu určenou k tomuto účelu kolaudačním
rozhodnutím podle zvláštního zákona ll na tržištích, na kterém je realizován prodej zboží a
poskytování služeb z jednotlivých prodejních zařízení umístěných na zpevněném povrchu.
3. Prodejní zal'ízení je jakélmliv zal'izení sloužící k prodeji zboží nebo poskyiování služeb
umístěné na tržišti, a to zejména stánek, prodejní stůl, pult, vozík, stojan, přivěs,
automobil apod.
'1. Trh je ptíležitostná akce, při které je prodáváno zboží nebo poskytovány služby mimo
provozovnu určenou k tomuto účelu kolaudačním rozhodnutím podle zvláštního zákona!);
trh se koná na tržištích.
1.

Tržiště

pojmů

5. Pojízdný prodej je prodej mimo provozovnu určenou k tomuto účelu kolaudačním
rozhodnutím podle zvláštního zákona'> uskuteč!"íovaný z pojízdných prodejních zařízení;
pojízdné prodejní zatízení je např. automobil, přípojný vozík atd.
6. Podomní prodej je prodej bez prodejního za!'ízení mimo provozovnu určenou k tomuto
účelu kolaudačním rozhodnutím podle zvláštního zákona 0 při němž je potenciální zákazník
vyhledán prodejcem mimo ve!'ejně pr'ístupná místa, zejména v obytných prostorech (např.
rodinných a bytových domech).
7. Restaurační zahrádka je místo mimo provozovnu určenou k tomuto účelu kolaudačním
rozhodnutím podle zvláštního zákona 0 , na kterém se na zpevněném povrchu prodává zboží
a poskytují se služby v rámci ohlašovací !'emeslné živnosti "Hostinská činnost ", které je
k výkonu této činnosti vybaveno a funkčně souvisí s provozovnou určenou k tomuto účelu
kolaudačním rozhodnutím podle zvláštního zálwna 0 Restaurační zahrádka musí mít
stejného provozovatele jako provozovna a ml!že být vybavena chladícím, mrazícím nebo
výčepním za!'ízením sloužícím pro provoz restaurační zahrádky.
8. Správce je fYzická nebo právnická osoba pověřená provozovatelem k plnění povinností
provozovatele vypl~rvajících z tohoto nařízení.
9. Provozovatel je fyzická nebo právnická osoba oprávněná k provozování tržiště; seznam
provozovatelů je uvedený v Příloze č. 1 tohoto nar'ízení.
10. Prodejce je fYzická nebo právnická osoba, která uskutečňuje prodej nebo poskytuje služby
na prodejním místě.

Rozdělení

IV.
míst pro prodej a poskytování služeb

1. Místa pro prodej a poskytování služeb se rozdělují na:
a) trhy se sortimentem vztahujícím se k určitému období (např. adventní trhy,
velikonoční trhy)
b) farmářské trhy
c) trhy konající se v souvislosti s kulturní, sportovní a jinou podobnou akcí
')

Rozdělení míst pro prodej a poskytování služeb dle druhu zboží je uvedený v
tohoto nanzení.

Příloze č.

1.

v.
Stanovení kapacity a

přiměřené

1. Prodej na tržištích je možný pouze na
souhlasu provozovatele.

vybavenosti

tržišť

základě předchozího

písemného nebo ústního

2. Maximální kapacita jednotlivých tržišť (maximální počet prodejních míst nebo maximální
prostor v m2) je stanovena v Pr'íloze č. 1 tohoto nar'ízení.
3.

Tržiště

musí být na vhodném a viditelném místě označeno jménem, příjmením, adresou - u
fYzické osoby a názvem, sídlem nebo místem podnikání, rc - u fYzické osoby oprávněné
k podnikání a právnické osoby; na tomto místě musí být rovněž uvedeno jméno a příjmení
správce, je-li stanoven, doba prodeje zboží a poskyiování služeb a musí tam být umístěný
tento tržní rád s plánem rozmístění prodejních míst na tržišti.

Rozmístění

'1.

jednotlivých prodejních míst na tržišti musí být provozovatelem navrženo tak,
aby byl mezi nimi vytvořen dostatečný prostor pro pohyb zákazníků a zásobování a
zajištěna požární ochrana v souladu se zvláštními předpisy 31

5.

Tržiště

nebo

a jednotlivá prodejní místa na tržišti musí být dle charakteru prodávaného zboží
poskytované služby vybavena v souladu s ustanoveními zvláštních právních

předpisů.

6.

Tržiště

a jednotlivá prodejní místa na tržišti musí být vybavena vhodným osvětlením
umožiiujícím pohodlné prohlédnutí zboží a prohlédnutí označení tržiště a prodejního místa.

7. Na tržištích je povolen prodej zboží nebo poskytování služeb pouze z jednotlivých
prodejních míst, a to pouze z prodejních zařízení.

VI.
Doba prodeje zboží a poskytování služeb
1. Doba prodeje zboží a poskytování služeb na tržištích je stanovena v

Příloze č.

1 tohoto

nařízení.

VII.
Pravidla pro udržování

čistoty

a

bezpečnosti

1. Prodejci na tržištích jsou povinni dodržovat relevantní ustanovení obecně závazných
právních předpisů, obecně závazných vyhlášek města Černošice a nařízení města
Černošice tak, aby vyhověli zejména hygienickým a zdravotním požadavkům stanoveným
pro prodej konkrétního zboží nebo poskytování služby.
2.

Při

prodeji zboží a poskytování služeb na tržištích a na jednotlivých prodejních místech
jsou prodejci povinni:
a) dodržovat zásady osobní čistoty
b) udržovat prodejní místo v čistotě a po skončení prodeje uvést prodejní místo do
původního stavu
c) zajistit likvidaci odpadů a obalů vzniklých při prodeji zboží (nabídce služeb) jejich
ukládáním do sběrných nádob umístěných provozovatelem tržiště
d) zajistit, aby komunikace pro zásobování tržiště byly trvale průjezdné a průchozí.
e) osobními automobily parkovat pouze na místech předem určených provozovatelem
tržiště v souladu s místní úpravou provozu na pozemních komunikacích 31
f) dodržovat platné právní předpisy vztahující se k provozování tržiště a k poskytování
služeb a prodeji zboží prodejcem
g) na požádání předložit provozovateli nebo jím určenému správci potvrzení o zaplacení
místního poplatku a nájemní či jinou smlouvu uzavřenou s provozovatelem tržiště
opravftující k užívání prodejného místa
h) likvidovat odpadní vody jen na místech a způsobem určeným provozovatelem tržiště
i) zboží umístit pouze na prodejních zařízeních a zajistit ochranu nabízeného zboží před
působením deště, slunce a prachu

VIII.
Pravidla, která musí dodržet provozovatel

tržiště

k

zajištěni

jeho

řádného

provozu

1. Provozovatel tržiště nebo jim určený správce je povinen:
a) před začátkem konáni akce na vhodném a viditelném místě umístit tento tržní řád,
jméno a pl'íjmení správce tržiště, je-li stanoven, dobu prodeje a poskytování služeb a
plánek se stanoveným rozmístěním jednotlivých prodejních míst na tržišti.
b) dohlížet na dodržování příslušných ustanovení tohoto tržního řádu; v případě
zjištěných nedostatků vyzve dotčené osoby k jejich neprodlenému odstranění, pokud
nebude zjištěný nedostatek včas a řádně odstraněn, je provozovatel tržiště, resp. jim
pověřený správce oprávněn podat podnět k uplatnění sankčního postihu k tomu
příslušnému orgánu.
c) přidělit prodejcům prodejní místa
d) zajistit provedení úklidu prostoru tržiště po skončení doby konání
e) před začátkem doby konáni určit místo pro odkládání odpadů, zajistit dostatečný
počet sběrných nádob pro jednotlivé druhy a kategorie odpadů a zajisti pravidelný
odvoz a likvidaci odpadů
f) časově vymezit nebo zakázat vjezd motorových vozidel do prostoru tržiště
g) zajistit, aby byl prodej zboží a poskytování služeb zajišťováno pouze na předem
určených prodejních místech a pouze na prodejních zařízeních
h) zajistit pro prodejce možnost používáni hygienického zařízení (toaleta, tekoucí voda)
i) zajistit toalety pro návštěvníky tržiště
j) vhodným způsobem umožnit likvidaci odpadové vody
k) kontrolovat, zda prodejci potravinářských výrobků dodržují veškerá ustanovení
příslušných právních předpisů vztahujících se k prodeji a skladování potravinářských
výrobků

IX.
Druhy prodeje zboží a poskytování služeb, na které se toto

nařízení

nevztahuje

1. Toto nařízeni se nevztahuje na prodej zboží prostřednictvím automatů obsluhovaných
spoUebitelem, na vánoční prodej ryb, stromků, chvoji a jmelí, na velikonoční prodej
pomlázek a kraslic, na prodej zboží a poskytování služeb v restauračních zahrádkách, na
pojízdný prodej a podomní prodej.
2.
3.

Vánočním

prodejem ryb,
v listopadu a prosinci.
Velikonočním

stromků,

chvojí a jmelí se rozumí jejich prodej v období adventu

prodejem pomlázek a kraslic se rozumí jejich prodej v období 20

dnů před

Velikonočním pondělím.

X.
Závěrečná

ustanovení

1. Porušeni tohoto narizeni se postihuje podle zvláštních právních předpisů

'D

2. Zařazeni tržiště do P!'ilohy č. 1 tohoto na!'ízení nenahrazuje jiná povolení či rozhodnuti
vydávaná dle zvláštních právních předpisů 5>

XII.
Závěrečná

1. Toto

nařízení

nabývá

účinnosti

ustanovení

patnáctým dnem po dni vyhlášení, tj. 5.

května

2011

V Černošicích dne 18.4.2011

Mgr. Filip

Kořínek

starosta

l)
:2)
3)
4)
5)

Daniela Gi:ittelová
místostarostka

Z;_íkon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zilkon), ve znění pozdějších předpisů
zúkon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů
Zdkon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnilch některých zákonů (zákon o
silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 200/1990 Sb., o pf'estupcích, ve znění pozdějšlch předpisů
Zálwn č. 455/1991 Sb., o živnoslenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších pf'edpisů
Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

Vyvěšeno:

20.4.2011

Sejmuto:··················

Příloha č. 1 k nafuení rady města Černošice č.3/20H

Poř.číslo

Adresa tržiště

Provozovatel Maximální
tržiště
kapacita
tržiště (
vm2 nebo

Dmh
Doba
Období
nabízeného prodeje prodeje
zboží

počtem

prodej.míst)
1.

Prostor před kostelem
Nanebevzetí Panny Marie
v Černošicích

Město

Čemošice

(ul.Komenského a Jansova)

2.

3.

Část ul.Komenského ( od

Město

křižovatky

Čemošice

s ul.Vrážská)

Veř.parkoviště před hotelem
Kazín, Černošice ( pozemek

TAK, o.s.

parc.č.2434)

40
prodejních
míst

Bez
omezení

7,0022,00

celoročně

40
prodejních
míst
25
prodejních
míst

Bez
omezení

7,0022,00

prosmec

Farmářské

7,0022,00

trhyovoce,
zelenina,
potraviny a
Řemeslný
trh
(prosinec)potraviny,
ovoce,
zelenina,

Březen-

prosmec

řemeslné

4.

Veř.prostranství

u Centra Vráž,

Černošice

(pozemek parc.č. 1733/3)

5.

Masopustní náměstí, Cernošice

IBS -Roka!,
s.r.o.
Město

Čemošice

6.

Sportpark Berounka
ul.Radotínská, Černošice

(pozemek
parc.č.4377,6209/3,621l/23,

4376/2,4376/l ,427l/21 ,427l/8,
6211/32)

Město

Čemošice

60
prodejních
míst
40
prodejních
míst
120
prodejních
míst

výrobky
Bez
omezení

7,0022,00

celoročně

Bez
omezení

7,0022,00

U nor,

Bez
omezení

7,0022,00

celoročně

březen

