
Nařízení města Ždírec nad Doubravou č. 2/2013
kterým se vydává Tržní řád města Ždírec nad Doubravou.

Rada města Ždírec nad Doubravou se na svém zasedání dne 23.října 2013 usnesla vydat na
základě § 18 odst. 1 3 zákonač. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon),
ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s §11 a §102 odst. 2 písm. d) zákonač. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, toto nařízení, kterým se vydává tržní řád.

Čl. 1
Úvodní ustanovení

� Tržní řád vymezuje podmínky prodeje a poskytování služeb mimo provozovnu na území
města Ždírec nad Doubravou.

Čl. 2
Vymezení pojmů

� Provozovatel tržnice, tržiště (dále jen tržiště) nebo prodejního místa je osoba, která je k
této činnosti oprávněna na základě živnostenského oprávnění (dále jen provozovatel).

� Tržištěm se pro účely tohoto nařízení rozumí plocha nebo objekt, kde je možno
uskutečňovat prodej zboží z přenosných stánků, případně jiného přenosnéhoči podobného
zařízení.

� Prodejním místem se pro účely tohoto nařízení rozumí prostor, na kterém se uskutečňuje
prodej zboží nebo poskytování služeb jedním prodejcem v rámci tržiště.

� Podomní prodej je nabídka, prodej zboží a poskytování služeb mimo provozovnu určenou
k tomuto účelu kolaudačním rozhodnutím podle zvláštního zákona, provozovaný formou
pochůzky dům od domu bez předchozí objednávky spotřebitele.

Čl. 3
Pravidla pro  provozovatele tržiště

            Provozovatelem tržiště je Městský úřad Ždírec nad Doubravou. 

� Provozovatel má právo rozhodnout o umístění a rozmístění prodejců na tržišti.
� Požadovat od prodávajících předložení dokladů opravňujících k prodeji na tržišti.
� Umístit tento tržnířád ve velikosti dobře čitelné na viditelném přístupném místě a tržiště

provozovat v souladu s ním a jeho dodržování kontrolovat. 
� Dodržování tohoto nařízení jsou oprávněni kontrolovat pracovníci Městského úřadu

Ždírec nad Doubravou a osoby pověřené radou města.

Čl. 4
Oprávnění k prodeji

� Na tržišti mohou prodávat zboží a poskytovat služby fyzickéa právnické osoby oprávněné
k provozovaní činnosti podle příslušných právních předpisů. Oprávnění prokazují
provozovateli.

� Stánky musí být viditelně označeny obchodním jménem, IČ a bydlištěm podnikatele.
� Zakoupené prodejní místo je nepřenosné na jiného prodejce.
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� Prodejce musí dodržovat hygienické předpisy a zodpovídá za nezávadnost prodávaného
zboží.

� Není povoleno nechávat vlastní stánky nebo jiná prodejní zařízení na tržišti v určené dny
(pondělí - pátek – po 17 hodině, sobota – po 12 hodině).

� Prodejci zboží mohou v době prodeje používat WC v budověMěstského úřadu Ždírec nad
Doubravou (dle otevírací doby Městského úřadu Ždírec nad Doubravou).

Čl. 5
Vymezení prostoru pro prodej zboží a poskytování služeb

� Prostor tržiště je vyhrazen na zpevněné ploše na náměstí 9.května 
             ( Příloha 1 – schématický  plánek) o maximální kapacitě 10 prodejních míst. 

� Mimo tržiště je možné prodávat zboží nebo poskytovat služby při sportovních, kulturních
nebo při jiných podobných akcích a pomocí automatů obsluhovaných zákazníkem.

� Městský úřad Ždírec nad Doubravou je oprávněn v opodstatněných případech jednorázově
povolit prodej nebo poskytování služeb na jiném vhodném místě.

Čl. 6
Oznamovací povinnost, poplatky za užívání

� Prodávající musí splnit povinnosti vyplývající z Obecně závazné vyhláškyč.1/2013 o
místním poplatku za užívání veřejného prostranství. Oznamovací povinnost a platba se
provádí na Městském úřadě Ždírec nad Doubravou (pondělí – pátek od 7:00 do 12:00
hod.). 

Čl. 7
Doba prodeje zboží  a poskytování služeb

�  Pondělí – Pátek 6:30 – 17:00,
�  Sobota               7:00 – 12:00.

Čl. 8
Zákaz prodeje

 
1.   Na území města Ždírec nad Doubravou je zakázán podomní prodej.

2.   Na tržišti je zakázán prodej:
� erotického a pornografického zboží a materiálů s erotickým obsahem,      
� střelných zbraní, střeliva, výbušnin a zboží, které svým charakterem propaguje násilí.

3.   Na tržišti je zakázáno provozovat  veškeré hazardní hry (např. karetní hry, "skořápky" apod.)
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Čl. 9
Pořádek a čistota

� Prodávající je povinen po celou dobu udržovat prodejní místo v čistotě a pořádku s tím, že
po skončení prodeje je povinen uvést prodejní místo do původního stavu. Nesplnění této
povinnosti je důvodem k odmítnutí dalšího užívání tržního prostoru.

� Prodávajícím je zakázáno ukládat veškeré odpady související s jejich činností do
odpadkových košů nebo mimo nádoby k tomu určené. Jakékoliv zbytky ovoce a zeleniny,
obaly, papírové kartony, krabice apod. je zakázáno ukládatdo určených nádob na odpady
a prodávající je povinen tyto zlikvidovat na vlastní náklady.

Čl. 10
Společná ustanovení

Tržním řádem nejsou dotčena ustanovení zvláštních předpisů upravujících prodej zboží
a poskytování služeb.

Čl. 11
Zrušovací ustanovení

Zrušuje se Nařízení města Ždírec nad Doubravou č. 5/2011, ze dne 24.08.2011.

Čl. 12
Platnost a účinnost

Toto nařízení města nabývá účinnosti dne 1.11.2013.

Jan Martinec
starosta v.r.

Ing. Bohumír Nikl
místostarosta v.r.

vyvěšeno:  24.10.2013

sejmuto:    ….....................................
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