
Nařízení obce Rudoltice č. 1/2010,  
kterým se vydává tržní řád  

 

Zastupitelstvo obce Rudoltice se na svém zasedání dne 28. 1. 2010 usneslo vydat na základě 
ustanovení § 18 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), 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 (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, toto nařízení: 

Čl. 1  
Úvodní ustanovení 

Tržní řád upravuje podmínky prodeje zboží a poskytování služeb na tržnicích a tržištích (dále 
jen „tržiště“) a prodejních místech na území obce Rudoltice. 

Čl. 2  
Vymezení pojmů 

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

2. Tržištěm se pro účely tohoto nařízení rozumí plocha nebo objekt, kde je možno uskutečňovat 
prodej zboží z přenosných stánků, případně jiného přenosného či podobného zařízení, pokud 
se nejedná o prodej na samostatném prodejním místě nebo provozovnu určenou pro prodej 
zboží a poskytování služeb kolaudačním rozhodnutím podle zvláštního zákona1. 

3. Prodejním místem se pro účely tohoto nařízení rozumí prostor, na kterém se uskutečňuje 
prodej zboží nebo poskytování služeb jedním prodejcem, dále ložná plocha vozidla, ze 
kterého se provádí prodej. 

Čl. 3  
Vymezení míst pro prodej 

Na území obce je možno mimo provozovnu k tomuto účelu určenou v kolaudačním souhlasu 
podle zvláštního zákona1 nabízet a prodávat zboží a poskytovat služby na těchto místech:  
 
Prostranství ve středu obce, u prodejny KONZUM, u ZŠ, u obecního úřadu, u hřiště, hřiště, u 
komunikace I/43 pod nádražím ČD, dále prostranství obytné zóny Zámeček a okolí Nového 
zámku u Lanškrouna, která jsou zakreslena na mapě v příloze č. 1. 

 
Čl. 4  

Doba prodeje zboží a poskytování služeb 

Tržiště i prodejní místa mohou být provozována po celý rok, doba prodeje zboží 
a poskytování služeb je od 7.30 hodin do 18.00 hodin. 

                                                           

1 zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů. 
 



Čl. 5  
Podmínky prodeje zboží a poskytování služeb 

1. Poplatek z místa je účtován dle částky stanovené Obecně závaznou vyhláškou obce Rudoltice 
o místních poplatcích za užívání veřejného prostranství a ze vstupného.  

2. Zakoupené prodejní místo je nepřenosné na jiného prodejce. 
3. Prodejní místa musí být viditelně označena obchodním jménem, IČ a bydlištěm podnikatele. 

Čl. 6  
Udržování čistoty na tržišti 

1. Každý prodejce musí dbát, aby při prodeji nedocházelo ke znečišťování a poškozování 
veřejného prostranství a jeho okolí. Po celou dobu prodeje je povinen udržovat prostor v 
čistotě. Po ukončení prodeje provede řádný úklid takovým způsobem, aby nebyl patrný 
předchozí způsob využití prodejního místa a aby následně nedocházelo ke znečišťování 
veřejného prostranství. 

2. Kartony a obaly od zboží nesmí být odkládány do odpadkových košů ani vedle nich. 

Čl. 7  
Omezující opatření 

1. Prodej na místech vymezených v čl. 3 mohou provádět: 
a. podnikatelé (fyzické a právnické osoby), resp. jejich zaměstnanci, a to v rozsahu předmětu 
činnosti živnostenského oprávnění a za podmínek stanovených živnostenským zákonem 
ve znění pozdějších předpisů. 

b. fyzické osoby (bez živnostenského oprávnění, starší 15ti let), a to v případě prodeje 
nezpracovaných rostlinných a živočišných výrobků z vlastní drobné pěstitelské a 
chovatelské činnosti a lesních plodin přímým spotřebitelům.  

(dále jen „prodávající“) 
2. Při kontrole prodeje se prodávající musí na místě prokázat: 

a. průkazem totožnosti (občanský průkaz, povolení k pobytu cizince za účelem podnikání); 
b. živnostenským listem, popřípadě jiným dokladem podnikatelského oprávnění nebo jeho 

ověřenou kopií s výjimkou prodávajícího dle čl. 7 odst. 1) písm. b). V případě, že jde o 
zaměstnance podnikatele dokladem o pracovním vztahu; 

c. dokladem o zaplacení místního poplatku za zvláštní užívání veřejného prostranství; 
d. zdravotním průkazem (v případě prodeje potravinářského zboží) 
e. v případě prodeje drobného hospodářského zvířectva a ryb veterinárním osvědčením 

vydaným soukromým nebo státním veterinárním lékařem, v případě surovin a potravin 
živočišného původu osvědčením pro přepravu živočišných produktů vydaných pouze 
státním veterinárním lékařem 

3. Prodej na veřejných prostranstvích obce Rudoltice, která nejsou vymezena v čl. 3 tohoto 
nařízení, je zakázán. 

4. Na tržištích a prodejních místech je zakázána následující obchodní činnost: 
a. prodej zboží erotického charakteru, doporučování a nabízení tohoto zboží; 
b. směnárenská činnost; 
c. prodej předmětů, které podléhají zvláštnímu režimu (zbraně všeho druhu, střelivo, 

výbušniny, jedy, omamné látky apod.); 
d. prodej a nabízení předmětů, jejichž prodej je v rozporu s obecně závaznými předpisy; 
e. prodej zvláště chráněných druhů divoce rostoucích rostlin, zvláště chráněných živočichů a 

nerostů; 



f. prodej petard, světlic a dalších předmětů zábavné pyrotechniky; 
g. prodej alkoholických nápojů v uzavřených obalech s výjimkou piva a vín; 
h. prodej cigaret 
i. prodej trvanlivých potravin vyžadující chlazení, a to v případě, že tržiště nebo prodejní 

místo není napojeno na zdroj elektrické energie a zdroj pitné vody (zásobník kontrolované 
vody). 

Čl. 8  
Kontrola prodeje 

1. Dozor nad dodržováním tržního řádu provádí pracovník Obecního úřadu Rudoltice. 
2. Výzvu k odstranění nedostatku vzniklého porušením tržního řádu včetně stanovení lhůt 

vykonává pracovník obecního úřadu pověřený kontrolou dle čl. 8 odst. 1) 
3. Při hrubém nebo soustavném porušování tohoto nařízení nebo odmítnutí spolupráce s 

kontrolním pracovníkem si zastupitelstvo obce vyhrazuje právo zrušit pronájem prodejních 
míst. 
 

Čl. 9  
Účinnost 

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. 2. 2010. 

 

 

 

      Lenka Bártlová, v.r.             Erika Kohoutová, v.r. 
    starostka          místostarostka 

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 1.2.2010 

Sejmuto z úřední desky dne: 

 


