Nařízení č.

4/2006

NAŘÍZENÍ MĚSTA ČÁSLAV
kterým se vydává

tržní řád
Rada města Čáslav na základě ustanovení § 18 odst. 1 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském
podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením §§ 11, 12
a 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, vydává dne 7.3.2006 toto
nařízení města, kterým se vydává TRŽNÍ ŘÁD
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Článek 1
Prodej zboží a poskytování služeb mimo provozovnu
Nabídka a prodej zboží a poskytování služeb mimo provozovnu (dále jen „prodej“) lze
uskutečňovat pouze na tržišti.
Tržištěm se rozumí místo trvale nebo mimořádně určené k prodeji nebo poskytování služeb
mimo provozovnu a mimo tržnici.
Stálým tržištěm ve městě je veřejné prostranství na náměstí J. Žižky z Trocnova u kašny .
Prodejce, nebo poskytovatel služby na tržišti je oprávněn realizovat prodej jen na základě
povolení od provozovatele tržiště.
Na stálém tržišti je povolen pouze tento prodej:
- sezónní prodej ovoce, zeleniny a rostlých květin
- prodej vlastních řemeslných výrobků (proutěné zboží, keramika, apod. )
Prodej na stálém tržišti se řídí tímto nařízením provozovatele, provozním řádem stálého tržiště a
ostatními obecně závaznými (zvláštními, speciálními) právními předpisy.
Provozovatelem tržiště (dále jen „provozovatel“), se pro účely tohoto nařízení rozumí Město
Čáslav, Městská policie Čáslav, která byla touto činností pověřena Radou města.
Využívání tržiště mimo provozní dobu k jiným účelům (výstavy aj.) je možné jen na základě
povolení provozovatele. Poplatek za takové užívání se platí podle platné obecně závazné
vyhlášky města o místních poplatcích.
Veřejné prostranství je definováno zvláštním právním předpisem(1

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

Článek 2
Kapacita a vybavenost stálého tržiště
1) Na stálém tržišti lze umístit prodejní zařízení na ploše maximálně 160 m2.
2) Prodejním zařízením se rozumí krytý stánek, prodejní pult, pojízdná prodejna a obdobné
zařízení.
3) Stálé tržiště musí být vybaveno:
a) veřejně přístupným sociálním zařízením umístěným do vzdálenosti 150 m
b) odpadkovými koši
Článek 3

Doba prodeje a poskytování služeb na tržišti
Na tržišti je stanovena provozní doba: Út a Čt 600-1800 hodin, So: 600-1200 hodin.
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Článek 4
Pravidla pro udržování čistoty a bezpečnosti
Prodejce nebo poskytovatel služby na tržišti (dále jen „prodejce“) je povinen udržovat v čistotě
prodejní místo a jeho okolí určené provozovatelem tržiště a zabezpečit, aby prodej a
poskytování služeb neohrožoval bezpečnost osob a majetku, bezpečný průchod, dodržování
čistoty, pořádku a vzhledu prodejních zařízení.
Prodejce na tržnici je povinen zabezpečit dostatečný počet nádob na odpadky a odpad.
Prodejce má povinnost vzniklý odpad likvidovat podle příslušného právního předpisu(3.
Na tržišti je zakázáno odhazovat odpadky a odpad mimo nádoby k tomu určené.
Každý je povinen uposlechnout pokynů provozovatele tržiště k zajištění čistoty a bezpečnosti.
Prodávající je povinen po skončení prodeje uvést prodejní místo do původního stavu.

zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Článek 5
Provoz tržiště
1) Provozovatel je povinen určit osobu zodpovědnou za provoz tržiště (dále jen „správce“).
2) Provozovatel je povinen vydat provozní řád tržiště. Provozní řád stanoví zejména bližší
podmínky udržování čistoty a bezpečnosti, způsob přidělování prodejních míst a umístění
prodejních zařízení.
3) Správce je povinen:
a) dbát na dodržování tohoto nařízení a jiných obecně závazných (zvláštních, speciálních)
právních předpisů,
b) dbát na dodržování provozních řádů,
c) dbát na udržování čistoty a pořádku a dodržování bezpečnosti na tržišti.
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Článek 6
Podmínky prodeje
Prodejce, nebo poskytovatel služby je povinen před zahájením prodeje
a) při prodeji zboží, ovoce a zeleniny uhradit poplatek 110,- Kč za m2 za užívání veřejného
prostranství
b) zaplatit místní poplatek dle platné obecně závazné vyhlášky města o místních poplatcích a
uchovat stvrzenku o zaplacení po dobu nájmu či prodeje ke kontrolním účelům.
Stánek, nebo prodejní pult musí být na vhodném a viditelném místě označen:
a) právnická osoba - obchodní firma (název), sídlo, IČO, jméno a příjmení osoby odpovědné za
činnost provozovny
b) fyzická osoba, podnikatel - obchodní firma (název), místo podnikání, IČO, jméno a příjmení
osoby odpovědné za činnost provozovny
Prodávající nesmí o zboží uvádět zkreslené nebo nepravdivé údaje.
Na tržišti je zakázáno hrát hazardní a tomu podobné hry.
Pro stánky nebo prodejní pulty nesmí být budovány zařízení k jejich pevnému spojení se zemí
tržiště.
Článek 7

Správa tržiště
Správu veřejných prostranství určených pro prodej vykonává Město Čáslav prostřednictvím
Městské policie a pověřených osob. Prodávající jsou povinni uposlechnout pokynů těchto orgánů,
které své pověření řádně prokáží a jsou viditelně označeni.

Článek 8
Sankce
Porušení tohoto nařízení se postihuje podle zvláštních právních předpisů.(4
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zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů

Článek 9
Společná ustanovení
Tržním řádem nejsou dotčena ustanovení zvláštních předpisů upravujících prodej zboží.
Článek 10
Zrušující ustanovení
Dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení se zrušuje Nařízení města Čáslav č. 9/2003,
10.12.2003.
Článek 11
Účinnost
Toto nařízení města nabývá účinnosti dnem 1. 4. 2006.

Ing. Vladimír Hamral v.r.
starosta města

Datum vyhlášení (vyvěšení):
dne: 13.3.2006

Ing. Jaromír Strnad v.r.
místostarosta města

Datum sejmutí:
dne: 29.3.2006

ze dne

