Nařízení města Svitavy č. 2/2016
kterým se vydává tržní řád

Rada města Svitavy se na své schůzi dne 6.9.2016 usnesla vydat na základě ustanovení
§ 18 odst. 1 zákona č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve
znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanoveními § 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
Vymezení míst pro prodej zboží a poskytování služeb
Místa pro prodej zboží a poskytování služeb (dále jen "tržiště") na území města Svitavy jsou:
a) areál plochodrážního stadiónu "Cihelna" v katastrálním území Svitavy předměstí s kapacitou 50 prodejních míst,
b) prostranství za domem č. o. 71 na náměstí Míru (stavební parcela č. 41 v katastrálním
území Svitavy město a část navazující parcely č. 1916/21 v katastrálním území Svitavy
předměstí) pro prodej ovoce, zeleniny a řemeslných výrobků s kapacitou 10 prodejních
míst,
c) prostranství vedle domu č. o. 6 na náměstí Míru (část stavební parcely č. 88 v katastrálním
území Svitavy město) pro prodej ovoce a zeleniny, řemeslných výrobků a sezónního
zboží s kapacitou 10 prodejních míst,
d) prostranství u kašny sv. Floriána na náměstí Míru (v katastrálním území Svitavy město)
pro prodej tradičního
vánočního, velikonočního zboží, řemeslných výrobků a
farmářských produktů s kapacitou 30 prodejních míst.

Čl. 2
Doba prodeje na tržišti
Doba prodeje a poskytování služeb se stanovuje v rozmezí:
pondělí - pátek
sobota
neděle

od 6:00 do 18:00 hod.
od 6:00 do 13:00 hod.
od 8:00 do 12:00 hod.

Čl. 3
Pravidla pro udržování čistoty, bezpečnosti a zajištění řádného provozu tržiště
1. Provozovatel je povinen umístit na tržišti přiměřený počet odpadových nádob tak, aby
na každých pět prodejních míst připadala minimálně jedna.
2. Provozovatel tržiště v areálu plochodrážního stadionu "Cihelna" v katastrálním území
Svitavy předměstí musí zajistit, aby tržiště bylo vybaveno toaletami pro veřejnost.

3. Provozovatel je povinen vést evidenci osob prodávajících zboží nebo poskytujících
služby na tržišti, obsahující jméno a příjmení fyzické osoby, u právnické osoby obchodní
firmu nebo název, dále pak místo podnikání nebo sídlo, identifikační číslo, datum a dobu
prodeje a druh prodávaného zboží či poskytované služby.

Čl. 4
Zakázané druhy prodeje a poskytování služeb
1. Na celém území města Svitavy je zakázán podomní a pochůzkový prodej.
2. Podomním prodejem je nabídka a prodej zboží nebo poskytování služeb mimo
provozovnu formou obcházení objektů určených k bydlení bez předchozí objednávky.
3. Pochůzkovým prodejem je nabízení a prodej zboží nebo poskytování služeb mimo
provozovnu formou pochůzky, kdy je zákazník vyhledáván prodejcem na veřejně
přístupných místech.

Čl. 5
Závěrečná ustanovení
1. Tržní řád se nevztahuje na vystavení malého množství zboží spojeného s případným jeho
prodejem před provozovnou podnikatele, za předpokladu, že toto zboží je v provozovně
prodáváno a že provozovna je ve vlastnictví nebo nájmu podnikatele. Tržní řád se dále
nevztahuje na prodej zboží a poskytování služeb při slavnostech, kulturních a sportovních
akcích.
2. Kontrolní činnost na tržištích jsou oprávněni provádět pracovníci živnostenského odboru,
strážníci městské policie a osoby písemně pověřené městským úřadem. Dále mohou provádět kontrolu oprávněné orgány státní správy.
3. Porušení tohoto nařízení bude postihováno podle zvláštních předpisů. 1)
4. Tímto nařízením se zrušuje nařízení města Svitavy 3/2013, kterým se vydává tržní řád.
5. Toto nařízení nabývá účinnosti dne 22.9.2016.

Mgr. David Šimek, v.r.
starosta

Pavel Čížek, v.r.
místostarosta

1) např. zákon č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 200/1990 Sb. o
přestupcích, ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání (živnostenský
zákon), ve znění pozdějších předpisů

