Město Český Těšín
Nařízení města č. 4/2019,
kterým se vydává Tržní řád
Rada města Český Těšín se na své schůzi dne 04.06.2019 usnesením č. 551/10./RM usnesla
vydat na základě zmocnění v ustanovení § 18 odst. 1 až 4 zákona č. 455/1991 Sb.,
o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 11 odst.
1 a § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, toto
nařízení:
Čl. 1
Úvodní ustanovení
(1) Tržní řád vymezuje místa pro nabídku, prodej zboží (dále jen „prodej zboží“)
a poskytování služeb mimo provozovnu určenou k tomuto účelu rozhodnutím,
opatřením nebo jiným úkonem vyžadovaným stavebním zákonem1. Stanovuje dobu
prodeje, kapacitu, pravidla pro udržování čistoty a bezpečnosti a ostatní podmínky.
(2) Tržní řád se nevztahuje na prodej pomocí automatů obsluhovaných spotřebitelem.
(3) Tržním řádem město stanoví, že některé druhy prodeje zboží nebo poskytování služeb
prováděné mimo provozovnu ve městě nebo jeho části jsou zakázány.

Čl. 2
Základní pojmy
Pro účely tohoto nařízení města se vymezují tyto pojmy:
(1) Tržnice je vymezený, veřejně přístupný, zastřešený prostor zkolaudovaný pro celoroční
prodej zboží a poskytování služeb prostřednictvím většího počtu prodejních míst
k tomuto účelu. Je vybavena prodejním zařízením.
(2) Prodejní místo je konkrétní určené místo k prodeji zboží a poskytování služeb
na tržnici.
(3) Tržní místo je místo k prodeji zboží a poskytování služeb na veřejném prostranství,
které se nachází mimo tržnici.
(4) Prodejce je fyzická nebo právnická osoba s příslušným živnostenským oprávněním2,
osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních
právních předpisů3 a fyzická osoba nabízející zemědělské produkty z vlastní drobné
zemědělské výroby.
(5) Podomní prodej je prodej zboží nebo poskytování služeb formou obchůzky jednotlivých
bytů, rodinných domů či obytných budov bez předchozí objednávky.
(6) Pochůzkový prodej je prodej zboží nebo poskytování služeb formou pochůzky
na veřejně přístupných místech, u kterého není umístěno prodejní zařízení na veřejném
prostranství a prodej se uskutečňuje např. z drženého prodejního zařízení, tašky nebo
ruky. Pochůzkovým prodejem nejsou akce spojené s výtěžkem na charitativní činnost.
(7) Provozovatel tržnice je osoba, která je vlastníkem nebo nájemcem a odpovídá za chod
tržnice.

Čl. 3
Místa pro prodej zboží a poskytování služeb
Místem pro prodej zboží a poskytování služeb mimo provozovnu určenou k tomuto účelu
kolaudačním rozhodnutím podle zvláštního právního předpisu se vymezuje:
Tržnice na ul. Smetanova, na části parc. č. 302/1, viz příloha č. 1
Tržní místo na náměstí ČSA, parc. č. 7/1,7/2, 7/4 a 1/1, viz příloha č. 2
Tržní místo na ul. Odboje, parc. č. 677, viz příloha č. 3
Tržní místo na ul. Štefánikova, parc. č. 676, viz příloha č. 4
Tržní místo u prodejny COOP na sídlišti Mojská, na části parc. č.3042/37, viz příloha
č. 5
(6) Tržní místo ve Svibici u prodejny Marie na ul. Okružní, parc. č. 1893/109, viz příloha
č. 6
(7) Tržní místo u centrálního hřbitova na ul. Hřbitovní, parc. č. 3175/1, viz příloha č. 7
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Čl. 4
Stanovení kapacity a přiměřené vybavenosti tržnice
(1) Tržnice má zřízeno 39 prodejních míst na pevných prodejních pultech.
(2) Tržnice je vybavena osvětlením, vodou a dostatečným množstvím sběrných nádob
na odpad.
Čl. 5
Doba prodeje zboží a poskytování služeb
(1) Tržnice je provozována dle provozního řádu. Doba prodeje v období od 01.04.
do 30.11. v době od 6:00 do 18:00 v pondělí až pátek, od 6:00 do 12:00 v sobotu.
V období od 01.12. do 31.03. v době od 7:00 do 17:00 v pondělí až pátek, od 7:00
do 12:00 v sobotu. Pravidelné tržní dny jsou v období od 01.04. do 30.11. ve středu
a sobotu. Pouze v pravidelných tržních dnech zajišťuje správce tržnice služby –
osvětlení, vodu, zapůjčení nářadí pro úklid.
(2) Tržní místa lze provozovat v období od 01.04. do 31.10. v době od 6:00 do 18:00
v pondělí až pátek, od 6:00 do 12:00 v sobotu a v období od 01.11. do 31.03. v době od
7:00 do 17:00 v pondělí až pátek, od 7:00 do 12:00 v sobotu.
(3) Doba prodeje zboží a poskytování služeb ve výjimečných případech, při konání
slavností, kulturních a společenských akcí, při nichž je doba nočního klidu vymezena
dobou kratší než stanoví zákon, se určuje v souladu s OZV č. 2/2019 o nočním klidu,
takto:
a) dne 28.06.2019 a 29.06.2019 od 6:00 do 24:00 z důvodu konání akce „Zahradní
slavnost“,
b) dne 12.07.2019 a 13.07.2019 od 6:00 do 24:00 z důvodu konání akce „Zahradní
slavnost“,
c) dne 26.07.2019 a 27.07.2019 od 6:00 do 24:00 z důvodu konání akce „Zahradní
slavnost“,
d) dne 16.08.2019 a 17.08.2019 od 6:00 do 24:00 z důvodu konání akce „Rockování
nad Olzou“,
e) dne 30.08. a 31.08.2019 od 6:00 do 24:00 z důvodu konání akce „Konec prázdnin“,
f) dne 31.12.2019 od 6:00 do 24:00 a dne 01.01.2020 od 0:00 do 2:00 a od 6:00 do 22:00
z důvodu ukončení starého a zahájení nového roku.
Toto stanovení doby je zároveň výjimkou k ustanovením v odst. (1) a (2).

(4) Do doby nabídky, prodeje zboží a poskytování služeb se započítává i doba nezbytného
úklidu.
Čl. 6
Pravidla pro udržování čistoty a bezpečnosti
Za udržování čistoty místa pro prodej zboží a poskytování služeb zodpovídá prodejce. Ten je
dále povinen:
(1) Po celou dobu prodeje provádět řádný úklid a udržovat čistotu prodejního a tržního
místa.
(2) Průběžně odkládat odpad a obaly ze zboží tak, aby byla zajištěna schůdnost a bezpečnost
ostatních.
(3) Při manipulaci se zbožím dbát zvýšené opatrnosti.
(4) Po ukončení prodeje nebo poskytování služeb zanechat prodejní a tržní místo řádně
uklizené.
Čl. 7
Povinnosti provozovatele tržnice
Provozovatel tržnice je povinen:
(1) Zveřejnit na viditelném místě v prostoru tržnice provozní řád.
(2) Zabezpečit minimálně týdenní odvoz odpadu.
(3) Dbát o úklid ploch na tržnici, které jsou společné pro všechny prodejce.
(4) Vést evidenci prodávajících v rozsahu uvedeném ve zvláštním právním předpise⁸.
Čl. 8
Zakázané druhy nabídky a prodeje zboží a poskytování služeb
(1) Podomní prodej je na území města zakázán.
(2) Pochůzkový prodej je zakázán v centru města na území ohraničeném ulicemi Nádražní,
Střelniční, nábřeží Míru, Hlavní třída včetně vyjmenovaných ulic a dále na parkovištích
u obchodních center Lidl, Tesco, Billa a Kaufland.
Čl. 9
Kontrola a sankce
(1) Kontrolu dodržování tohoto nařízení jsou oprávněni provádět pověření zaměstnanci
města Český Těšín zařazeni do Městského úřadu Český Těšín a Městská policie Český
Těšín.
(2) Porušení tohoto nařízení se postihuje podle zvláštních právních předpisů4,5.
Čl. 10
Zrušovací a závěrečná ustanovení
(1) Tímto nařízením města se ruší Nařízení města č. 3/2018 vydané Radou města Český
Těšín dne 18.05.2018.
(2) Nedílnou součástí tohoto nařízení jsou přílohy č. 1 až 7.
(3) Tímto nařízením nejsou dotčeny jiné povinnosti stanovené zvláštními právními
předpisy8.

Čl. 11
Účinnost nařízení
Toto nařízení města nabývá účinnosti dne 26.06.2019.

Mgr. Gabriela Hřebačková, v. r.
starostka města

Bc. Tomáš Pavelek, v. r.
místostarosta města

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů
2
Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů
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Zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů
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Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
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Zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
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Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
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ve znění pozdějších předpisů
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Zvláštními právními předpisy jsou zejména:
Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů
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Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů
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