Statutární město Přerov
Nařízení města Přerova č. 1/2016, kterým se
vydává tržní řád
Rada města Přerova se na své 45. schůzi konané dne 2.6.2016 usnesením č. 1634/45/10/2016
usnesla vydat na základě ustanovení § 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. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v znění pozdějších
předpisů, toto nařízení:

Článek 1
Účel nařízení města
Toto nařízení stanoví podmínky nabídky a prodeje zboží (dále jen „prodej zboží“) a
poskytování služeb mimo provozovnu k tomu určenou kolaudačním souhlasem nebo jiným
způsobem podle zvláštního zákona1) (dále jen „provozovna“) na tržištích, tržnicích,
předsunutých prodejních místech, restauračních předzahrádkách, pravidelných týdenních
trzích, při konání jednorázových akcí (slavnosti, sportovní a kulturní akce, vánoční trhy,
jarmarky apod.), podomního prodeje a pochůzkového prodeje na území statutárního města
Přerova.
Článek 2
Základní pojmy
Pro účely tohoto nařízení se rozumí:
a) tržištěm neuzavíratelný, uzavíratelný nebo částečně uzavíratelný nezastřešený prostor,
kde je prodáváno zboží nebo jsou poskytovány služby a ve kterém je umístěn více než
jeden stánek1),
b) tržnicí objekt mající charakter stavby podle zvláštního zákona2) určený nebo
zkolaudovaný pro účely prodeje zboží nebo poskytování služeb,
c) stánkem prostory ohraničené pevnou nebo přenosnou konstrukcí, pulty, stolky, nebo
obdobná zařízení, kde je prodáváno zboží1),
d) tržním místem místo vymezené na tržištích a tržnicích, využívané pro prodej zboží
nebo poskytování služeb, včetně prostoru pro umístění prodejního zařízení, zboží,
obalů, manipulačního prostoru apod.,
e) provozovatelem fyzická nebo právnická osoba provozující tržiště nebo tržnici,
f) prodejcem fyzická nebo právnická osoba, která nabízí, prodává zboží nebo poskytuje
služby na tržišti, tržnici, předsunutém prodejním místě, restaurační předzahrádce nebo
z pojízdné prodejny,
g) předsunutým prodejním místem prostranství mimo provozovnu, na kterém je na
zpevněném povrchu umístěno zařízení pro prodej zboží nebo poskytování služeb
stejného nebo obdobného druhu jako v provozovně, se kterou těsně prostorově
sousedí, funkčně souvisí a má stejného provozovatele,
h) restaurační předzahrádkou prostranství, které je využíváno pro poskytování služeb
(zejm. hostinské činnosti, cukrárny, občerstvení apod.), na němž je na zpevněném

povrchu umístěno zařízení pro poskytování těchto služeb, a to u provozovny, se kterou
těsně prostorově sousedí, funkčně souvisí a má stejného provozovatele,
i) pojízdnou prodejnou1) mobilní zařízení určené k prodeji zboží schopné pohybu a
samostatné funkce, které splňuje technické požadavky podle zvláštních právních
předpisů3) a zároveň odpovídá hygienickým předpisům4).
j) podomním prodejem všechny formy prodeje zboží nebo poskytování služeb bez
předchozí objednávky, případně i pouhá nabídka zboží či služeb, které jsou
provozovány fyzickými osobami či zástupci právnických osob obchůzkou
jednotlivých bytů, domů jakož i objektů sloužících k rekreaci,
k) pochůzkovým prodejem prodej zboží nebo poskytování služeb mimo provozovnu
formou pochůzky po veřejně přístupných místech včetně prodeje ze zařízení k tomu
účelu určenému, jako jsou pojízdné prodejní vozíky apod.

Článek 3
Vymezení tržišť, jejich rozdělení a stanovení kapacity a vybavenosti
(1) Podle druhu prodávaného zboží nebo poskytované služby se tržiště dělí takto:
a) tržiště, na kterém lze prodávat ovoce, zeleninu, sazenice, věnce, kytice, květiny,
kraslice, jmelí, chvojí, med, potraviny, brašnářské výrobky, knihy, rukodělné výrobky
(např. keramika, ozdobné předměty, proutěné zboží apod.) a farmářské výrobky. Jeho
umístění, kapacita a vybavenost se stanovuje takto:
Lokalita
ul. Komenského

Kapacita tržních míst
4

Vybavenost
--Tabulka č. 1

b) tržiště, na kterých lze prodávat ovoce, zeleninu, sazenice, věnce, kytice, květiny,
kraslice, jmelí, chvojí, med, potraviny, brašnářské výrobky, knihy, hračky, kuchyňské
zboží, rukodělné výrobky (např. keramika, ozdobné předměty, proutěné zboží apod.),
textil, oděvy, obuv, hodinky, brýle, drogistické zboží a poskytovat tyto služby –
broušení nožů, nůžek a nářadí, opravy obuvi a brašnářského zboží, opravy deštníků,
opravy sportovního nářadí. Jejich umístění, kapacita a vybavenost se stanovuje takto:
Lokalita
ul. Velká Dlážka
ul. Trávník
nám. Přerovského povstání
OD Kaufland

Kapacita tržních míst
4
4
8
4

Vybavenost
4 stánky provozovatele
1 stánek provozovatele
6 stánků provozovatele
2 stánky provozovatele
Tabulka č. 2

c) tržiště, na kterých lze prodávat ovoce, zeleninu, sazenice, věnce, kytice, květiny,
kraslice, jmelí, chvojí, med, potraviny, brašnářské výrobky, knihy, hračky, kuchyňské
zboží, rukodělné výrobky (např. keramika, ozdobné předměty, proutěné zboží apod.),
a poskytovat tyto služby – broušení nožů, nůžek a nářadí, opravy obuvi a
brašnářského zboží, opravy deštníků, opravy sportovního nářadí. Jejich umístění,
kapacita a vybavenost se stanovuje takto:
Lokalita
Žerotínovo náměstí
ul. Vaňkova

Kapacita tržních míst
8
6

Vybavenost
8 stánků provozovatele
1 stánek provozovatele

ul. Kratochvílova
(u „Přerovanky“)

8

--Tabulka č. 3

d) tržiště, na kterém lze prodávat věnce, kytice, květiny, předměty na hroby (svíčky
apod.). Jeho umístění, kapacita a vybavenost se stanovuje takto:
Lokalita
ul. U Hřbitova
(u zimního stadionu)

Kapacita tržních míst

Vybavenost

8

--Tabulka č. 4

e) tržiště, na kterém lze prodávat potraviny, zvířata (živá selata, jehňata a kůzlata o živé
hmotnosti do 15 kg, drůbež patřící do rodů kur, krůta, perlička, kachna a husa,
holuby, králíky, ryby a zvířata v zájmovém chovu s výjimkou zvířat nebezpečných
druhů)5), stavebniny, dopravní prostředky, elektrotechniku, kosmetiku, oblečení,
zemědělské produkty, sportovní potřeby, umělecké potřeby a bankovní produkty.
Jeho umístění, kapacita a vybavenost se stanovuje takto:
Lokalita
výstaviště

(2)
(3)

(1)

(2)

Vybavenost
--Tabulka č. 5

Uspořádání tržních míst na tržištích podle odst. 1 je uvedeno v grafické příloze č. 1
tohoto nařízení.
Označení tržišť se provede podle článku 10 odst. 5 písm. a) tohoto nařízení.
Článek 4
Pravidelné městské trhy
Pravidelné městské trhy se konají vždy první a třetí sobotu příslušného kalendářního
měsíce v období od 5. ledna do 30. června a od 1. září do 20. listopadu kalendářního
roku v čase od 8,00 do 16,00 hodin.
Na pravidelných městských trzích lze prodávat ovoce, zeleninu a výrobky z nich (např.
šťávy, mošty, zavařeniny, sirupy), sušené ovoce a zeleninu, potraviny, byliny, koření a
kávu, vejce, pečivo, perníky, med a včelí produkty, květiny a sadbu, věnce, jmelí,
rukodělné a řemeslné výrobky. Pro konání pravidelných městských trhů se stanovuje
umístění, kapacita a vybavenost tržiště takto:
Lokalita
Náměstí T. G. Masaryka

(3)

Kapacita tržních míst
nestanovuje se

Kapacita tržních míst
40

Vybavenost
--Tabulka č. 6

Uspořádání tržních míst na tržišti podle odst. 2 je uvedeno v grafické příloze č. 2 tohoto
nařízení.

(1)

Článek 5
Jednorázové akce, městský jarmark
Pro konání jednorázových akcí spojených s prodejem zboží nebo poskytováním služeb
(slavnosti, sportovní a kulturní akce, městský jarmark apod.) se stanovuje umístění,
kapacita a vybavenost tržišť takto:
Lokalita
Horní náměstí
Žerotínovo náměstí
Náměstí T. G. Masaryka

Kapacita tržních míst
60
20
40

Vybavenost
------Tabulka č. 7

V lokalitě náměstí T.G.Masaryka je přípustné konání jednorázové akce v případě, že se
v daném termínu na tomto místě nekoná pravidelný městský trh dle článku 4 tohoto
nařízení.
(2)

Pro konání vánočních trhů v období od 21. listopadu do 4. ledna kalendářního roku se
stanovuje umístění, kapacita a vybavenost tržišť takto:
Lokalita
Náměstí T. G. Masaryka

(3)
(4)

Kapacita tržních míst
24

Vybavenost
12 stánků provozovatele
Tabulka č. 8

Na těchto tržištích lze v souladu s právními předpisy nabízet, prodávat zboží nebo
poskytovat služby bez omezení.
Uspořádání tržních míst na tržišti podle odst. 2 je uvedeno v grafické příloze č. 2 tohoto
nařízení.

Článek 6
Prodej zboží a poskytování služeb na předsunutých prodejních místech, restauračních
předzahrádkách a z pojízdných prodejen
Prodej zboží nebo poskytování služeb na předsunutých prodejních místech, restauračních
předzahrádkách a z pojízdných prodejen je možné provádět v souladu s právními předpisy na
celém území statutárního města Přerova.
Článek 7
Druhy prodeje zboží a poskytování služeb, na které se toto nařízení nevztahuje
(1) Toto nařízení se nevztahuje na vánoční prodej ryb a stromků, jmelí a chvojí a na prodej
zboží pomocí automatů obsluhovaných spotřebitelem.
(2) Za vánoční prodej ryb a stromků, jmelí a chvojí se pro účely tohoto nařízení pokládá
jejich prodej od 7. do 24. prosince kalendářního roku.

(1)

(2)
(3)

Článek 8
Zakázané druhy prodeje a poskytování služeb
Mimo druhy prodeje zboží a poskytování služeb, místa a doby uvedené v tomto nařízení
je prodej zboží nebo poskytování služeb mimo provozovnu na území statutárního města
Přerova zakázán, nejde-li o prodej zboží a poskytování služeb podle článku 6 tohoto
nařízení.
Podomní prodej je na území statutárního města Přerova zakázán.
Pochůzkový prodej je na území statutárního města Přerova zakázán.

Článek 9
Doba prodeje zboží a poskytování služeb na tržištích, předsunutých prodejních místech
a restauračních předzahrádkách
(1) Maximální doba prodeje zboží a poskytování služeb je stanovena takto:
- na tržištích a předsunutých prodejních místech
6,00 - 22,00 hodin
- v restauračních předzahrádkách
v pátek, sobotu a v den předcházející dni, který je státem uznaným svátkem6)
6,00 - 24,00 hodin
v ostatních dnech
6,00 - 23,00 hodin.
(2) Do doby vymezené v odstavci 1 se započítává také čas nutný k přípravě a úklidu tržního
místa.
(3) Maximální doba prodeje zboží a poskytování služeb se nevztahuje na akce konané na
Štědrý den a akce spojené s vítáním nového roku, tj. v noci z 31. prosince na 1. ledna.

(1)
(2)
(3)

(4)

(5)

(6)

Článek 10
Pravidla pro udržování čistoty, bezpečnosti
a zajištění řádného provozu na tržišti nebo tržnici, restaurační předzahrádce a
předsunutém prodejním místě
Provozovatel tržiště nebo tržnice přiděluje prodejci tržní místo.
Provozovatel tržiště nebo tržnice seznamuje prodejce s tímto nařízením.
Provozovatel tržiště nebo tržnice zajišťuje dostatečný počet nádob na odpad, vznikající
v souvislosti s prodejem zboží nebo poskytováním služeb. Je-li kapacita tržiště nebo
tržnice větší než 15 míst, je provozovatel povinen zajistit možnost odděleného odkládání
papíru a zbytkového odpadu.
Provozovatel tržiště vede evidenci prodávajících, která obsahuje údaje v rozsahu
uvedeném ve zvláštním právním předpise7) a předkládá ji na žádost dozorovému orgánu.
Evidenci uchovává po dobu jednoho roku ode dne provedení evidenčního záznamu.8)
Provozovatel tržiště dále zajišťuje:
a) označení tržiště tabulkou umístěnou na okraji tržiště podle přílohy č. 3 a vymezení
tržních míst bílou čarou o šířce 10 cm v rozích tržního místa, a to s výjimkou tržišť
uvedených v článku 4, 5 tržního řádu,
b) dodržování provozní doby, kapacity, druhu prodávaného zboží, poskytování služeb
a vybavenosti tržiště,
c) v případě umístění stánků ve dvou a více řadách dostatečný odstup mezi řadami
včetně vystaveného zboží, beden apod.
Prodejce:
a) udržuje přidělené tržní místo v čistotě, a po skončení činnosti je zanechá čisté a
uklizené,
b) nabízí a prodává zboží nebo poskytuje služby v souladu s příslušnými právními
předpisy9),
c) zajišťuje, aby v době stanovené k ukončení prodeje zboží nebo poskytování služeb
podle článku 9 tohoto nařízení na předsunutém prodejním místě byl ukončen
prodej a proveden úklid a v restaurační předzahrádce byla ukončena obsluha,
proveden úklid a nezdržovali se v ní hosté.

(1)
(2)

(3)
(4)

Článek 11
Závěrečná a zrušovací ustanovení
Porušení tohoto nařízení se postihuje podle zvláštních právních předpisů10).
Výběr provozovatele pravidelných městských trhů dle článku 4 tohoto nařízení a
městského jarmarku dle článku 5 tohoto nařízení jakožto jednorázové akce, zajišťuje
transparentně statutární město Přerov.
Zrušují se:
nařízení města Přerova č. 2/2012, kterým se vydává tržní řád,
nařízení města Přerova č. 1/2014, kterým se mění a doplňuje Nařízení města Přerova č.
2/2012, kterým se vydává tržní řád,
nařízení města Přerova č. 2/2015, kterým se mění a doplňuje Nařízení města Přerova č.
2/2012, kterým se vydává tržní řád, ve znění Nařízení města Přerova č. 1/2014.
Toto nařízení města Přerova nabývá účinnosti dne 1.7.2016.

Mgr. Vladimír Puchalský
primátor

Ing. Petr Měřínský
náměstek primátora

Vyvěšeno na úřední desce dne:
Sejmuto z úřední desky dne:

___________________________________________________________________________________________________________________________________________
1)
2)
3)

4)
5)
6)
7)
8)
9)

10)

§ 132 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
například § 16 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č.
168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících
zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb.
například § 11 a 19 zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
vyhláška č. 289/2007 Sb., o veterinárních a hygienických požadavcích na živočišné produkty, které nejsou upraveny
přímo použitelnými předpisy Evropských společenství, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve
znění pozdějších předpisů
zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů
například zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících
zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nařízení Evropského parlamentu a rady (ES) č. 852/2004 o
hygieně potravin
zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve
znění pozdějších předpisů

