
Obec Heřmanov
Zastupitelstvo obce Heřmanov se dne 26.11.2014 svým usnesením č. 2) ch, usneslo vydat
podle § 11 odst. 1, § 84 odst. 3 a § 102 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (zákon
o obcích), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 18 zákona
č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikáni (živnostenský zákon), ve znění pozdějších
předpisů, toto nařÍzenj obce Heřmanov č. 1/2015, kterým se vydává:

TRŽNÍ Ř Á D

Článek 1
Předmět úpravy

l) Účelem tohoto nařízení obce (dále jen nařízenI) je stanovit podmínky, za kterých lze
uskutečňovat nabídku, prodej zboží a poskytovat služby na území obce Heřmanov a
částí Fojtovice a Blankartice (dále jen Heřmanov) mimo provozovnu určenou k tomuto
účelu kolaudačním souhlasem, nebo jiným dokladem podle zvláštního právního
předpisu') na tržních místech a příležitostných trzích. ·

2) Nabízení a prodej zboží, poskytování služeb na území Heřmanova mimo provozovnu
k tomuto účelu kolaudačním souhlasem podle zvláštního právního předpisu') se povoluje
pouze na místech vymezených v článku 3 tohoto nařízení.

Článek 2
Vymezení některých pojmů uvedených v tomto nařízeni

l) příležitostný trh je soubor prodejních mist určených k příležitostnému soustředěnému
prodeji zboží nebo poskytování služeb vÍce prodejci najednou v předem stanovených
dnech.

2) Tržní místo je jednotlivé konkrétni prodejní místo určené k prodeji zboží nebo
poskytování služeb na veřejném prostranství",

3) Prodejní stánek je prostor vymezený stabilní konstrukcí popř. plochou pultu, stolu či
obdobného zařízení, v němž dochází k prodeji zboží a poskytováni služeb.

4) Prodejní místo je plocha přidělená pro jeden prodejní stánek, včetně prostorů nutných
k obsluze prodejního stánku a jeho skladovacích prostorů.

5) Restaurační předzahrádka je vymezené místo, na kterém se uskutečňuje prodej zboží a
poskytováni služeb v rámci ,,hostinské činnosti" a ,,prodej kvasného lihu, konzumního lihu
a lihovin"", které je k výkonu této činnosti vybaveno a funkčně souvisí s provozovnou,
určenou k tomuto účelu kolaudačnIm souhlasem podle zvláštního právního předpisu't
Restaurační předzahrádka musí mít stejného provozovatele jako uvedená provozovna.

6) příležitostný prodej je časově omezený prodej zboží či poskytování služeb, a to zejména
a) při pořádání zvláštních akci (reklamní, prezentační, kulturní akce apod. fyzických,

popř. právnických osob),
b) prodej sezónních výrobků

') Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánováni a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů. Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve
znění pozdějších předpisů.

') § 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zařízeni), ve znění pozdějších předpisů.
') Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikáni (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
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7) Prodejce je:
a) fyzická nebo právnická osoba s příslušným oprávněním k podnikání'),

b) fyzická nebo právnická osoba podnikajÍcÍ podle zvláštních právních předpisů, která se
prokáže platným oprávněním",

C) fyzická osoba, která prodává spotřebiteli rostlinné a živočišné výrobky z vlastní
drobné pěstitelské nebo chovatelské činnosti nebo lesní plodiny't

8) Podomním prodejem se rozumí nabídka zboží a služeb, prodej zboží a poskytování
služeb mimo řádnou provozovnu, mimo prodejní místa, mimo restaurační předzahrádky,
při nichž prodejce vyhledává případného spotřebitele dům od domu bez předchozí
objednávky.

9) pochůzkovým prodejem se rozumí nabídka zboží a služeb, prodej zboží a poskytování
služeb mimo řádnou provozovnu, mimo prodejní místa, mimo restaurační předzahrádky,
při nichž prodejce vyhledává z jednoho místa nebo při chůzi případného spotřebitele
z okruhu osob, které se nacházejí na veřejném prostranství't

Článek 3
Místa pro prodej zboží a poskytováni služeb

l) Místy pro prodej zboží a poskytování služeb jsou restaurační předzahrádky, místa pro
příležitostný prodej a příležitostný trh.

2) V příloze tohoto nařízení jsou vymezená tržní místa, na kterých je povolen prodej zboží a
poskytování služeb.

3) Na jiných pozemcích na území obce Heřmanov přímo neurčených v příloze tohoto
nařízení, jak na pozemcích ve vlastnictví fyzické nebo právnické osoby, nelze prodej
zboží a poskytování služeb provozovat.

Článek 4
Doba prodeje a poskytování služeb

l) Tržní místo lze provozovat celoročně, provozní doba je stanovena v maximálním
časovém rozpětí 8 až 22 hodin.

2) Restaurační předzahrádky lze provozovat celoročně. Provozní doba je stanovena
v maximálním časovém rozpětí 10 až 02 hodin.

Článek 5
Pravidla pro udržování čistoty a bezpečnosti

Při prodeji zboží a poskytování služeb v rámci tohoto nařÍzení jsou všechny zúčastněné
osoby povinny:

a) dodržovat zásady osobní hygieny a udržovat pracovni oděv a pracovní pomůcky v
čistotě,
b) zabezpečovat řádný úklid, udržovat čistotu stánků, prodejních míst i míst pro nakládku
a vykládku zboží a skladových prostor, udržovat schůdnost přilehlých ploch,
C) průběžně odstraňovat odpad včetně obalů ze zboží na určené místo a po skončení
prodeje zboží nebo poskytování služeb zanechat prodejní místo čistě uklizené,
d) k prodeji a nabídce zboží a poskytováni služeb užívat jen místa k tomu určená,
neumist'ovat tam nic, co by znemožnilo nebo ztěžovalo průchod zákazníků,

e) silničními motorovými vozidly parkovat pouze v prostoru určenému v souladu s místní
úpravou silničního provozu.

:: § 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zařízeni), ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikáni (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

') např. zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně
některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve
znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
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Článek 6
Zakázané druhy prodeje zboží a poskytovaných služeb

l) Na tržních místech a příležitostném trhu je zakázáno prodávat:
a) lihoviny a tabákové výrobky"p').7).

b) pyrotechnické výrobky, zbraně a střelivo

c) potravinářské výrobky, které nesplňuji podmínky prodeje dle zvláštního právního "

předpisu

2) Podomní a pochůzkový prodej je zakázán.

Článek 7
Kontrolní činnost

Kontrolou dodržování tohoto nařízení jsou oprávněni provádět zaměstnanci obecního úřadu.

Článek 8
Sankce

Porušení tohoto nařIzení lze postihnout jako přestupek, nejde-li o jiný správni delikt
postižitelný podle zvláštních PředPiSů')p')g6),')p8) nebo trestný čin.

Článek 9
Společná a závěrečná ustanovení

l) Za využívánÍ prodejních míst je prodejce a poskytovatel služeb povinen zaplatit místní
poplatek za užÍvání veřejného prostranství ve výší stanoveném obecně závaznou
vyhláškou obce.

2) Na základě žádosti pořadatele může zastupitelstvo obce Heřmanov udělit výjimku
z tohoto nařízení pro příležitostný prodej při slavnostních příležitostech, sportovních
podnicích nebo při jiných podobných akcích.

3) Toto nařIzenI nabývá platnosti z důvodů obecného zájmu dnem vyhlášení.

') Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích ve znění pozdějších předpisů.
') Zákon č. 379/ 2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a

jinými návykovými látkami ve znění pozdějších předpisů.
') Zákon Č.353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů.
') Zákon č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 146/2002 Sb., o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně některých souvisejÍcÍch
zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
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Příloha k nařízeni obce Heřmanov č. 1 Tržní řád
Seznam tržních mist, na kterých je povolen prodej zboží a poskytováni služeb

Poř. Adresa místa Výměra Druh zboží, služby Doba
provozuc. Parcelni cisĺo

1 Heřmanov Bez omezeni celoročně
Restaurace č.p.113 a
přilehlý p.p.č.118/1
ZŠ a MŠ č.p.120 a
přilehlý p.p.č. 119/1

Zvonice St.218 a
přilehlý p.p.č. 106

Prostory křižovatky
na Blankartice, st.51,
st.52, st. 199, st.200, .
st.201 a p.p.č.335/1,
p.p.č.336/1 a p.p.č.
414/1

2 Fojtovice Bez omezeni celoročně
Restaurace č.p.66 a

přilehlý park naproti
rest. p.p.č. 1624/3 a
p.p.č 155 l

Kabiny TJ Heřmanov
č.p.65 a přilehlé
fotbalové hřiště
p.p.č.1291/4 l

3 Blankartice Bez omezeni celoročně l
Blankartický rynek
na pozemcích
p.p.č.119 a st.p. 48

ÚŘEDNÍ DESKA
Vyvěšeno dne: 2 4. q. 2O {j"
Sejmuto dne:
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