MĚSTO VRATIMOV
NAŘÍZENÍ MĚSTA č. 1/2013,
kterým se vydává TRŽNÍ ŘÁD
Rada města Vratimova na své schůzi dne 19. 4. 2013, usnesením č. 42.6.23 rozhodla
v souladu s § 11 odst. 1 a § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecním
zřízení)1, ve znění pozdějších předpisů a § 18 odst. 1 a 3 zákona č. 455/1991 Sb., o
živnostenském podnikání (živnostenský zákon)2, ve znění pozdějších předpisů, vydat toto
nařízení města :
Článek 1
Místo prodeje a sortiment
1) Ve Vratimově lze prodej zboží a poskytování služeb (dále jen „prodej zboží“) mimo
provozovnu k tomu určenou podle zvláštního zákona3 provozovat jen na tržišti.
2) Tržištěm se rozumí neuzavíratelný, nezastřešený prostor, kde je prodáváno zboží nebo jsou
poskytovány služby, a ve kterém je umístěn víc než jeden stánek.
3) Na území města Vratimova se tržištěm rozumí zpevněná plocha na pozemku parc. č. 140
ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Vratimov u křižovatky ulic Školní a Frýdecké, která
je vymezena třemi zastřešenými prodejními pulty. Dva pulty jsou o rozměru 70 x 207 cm
a jeden je o rozměru 58 x 207 cm.
4) Na tržišti lze prodávat ovoce, zeleninu, sazenice, květiny a zemědělské přebytky drobných
pěstitelů. V období velikonoc, trvajícím 3 týdny před dnem, na který připadne velikonoční
pondělí, v období památky zesnulých trvajícím 3 týdny před 2. listopadem včetně a v období
vánoc trvajícím 3 týdny před 24. prosincem včetně, lze prodej rozšířit o zboží typické pro
jednotlivá období.
Článek 2
Prodejní doba
1) Prodejní doba je určena následovně:
a) Od 1. dubna do 31. října ve dnech pondělí až sobota v době od 06.00 hod. do 18.00 hod.,
b) Od 1. listopadu do 31. března ve dnech pondělí až sobota v době od 07.00 hod. do 16.00
hod.
Článek 3
Pravidla pro udržování čistoty a bezpečnosti na tržišti
1) Při prodeji zboží a poskytování služeb na tržišti jsou všechny zúčastněné osoby
(provozovatelé, prodávající a poskytovatelé služeb) povinny:

-2a) zabezpečit na tržišti trvalý a řádný úklid, udržovat čistotu prodejních míst a míst pro
vykládku zboží a skladových prostor,
b) průběžně odstraňovat odpad i obaly ze zboží,
c) k prodeji, nabídce zboží a poskytování služeb užívat jen místa k tomu určená, neumísťovat
v okolí překážky, které mohou znemožňovat nebo ztěžovat průchod zákazníků.
Článek 4
Zakázané druhy prodeje zboží a poskytování služeb
V souladu s ustanovením § 18 odst. 3 živnostenského zákona jsou tyto druhy prodeje nebo
poskytování služeb prováděné mimo provozovnu na území města Vratimova zakázány:
a) pochůzkový prodej v územním obvodu města Vratimova vyjma charitativních akcí,
b) podomní prodej v územním obvodu města Vratimova.
Článek 5
Kontrola dodržování tržního řádu
Kontrolu dodržování tohoto nařízení provádějí pověření zaměstnanci města zařazení do
Městského úřadu Vratimov.
Porušení tohoto nařízení se postihuje podle zvláštních předpisů.1,4)
Článek 6
Závěrečná ustanovení
Tímto nařízením se zrušuje nařízení města č. 2/2011 Tržní řád, včetně všech změn a doplňků.
Toto nařízení města Vratimova nabývá účinnosti 15 dnem po vyhlášení.

…..…………………...
Ivo Kičmer
Místostarosta

………………………..
JUDr. Dagmar Hrudová
Starostka

Poznámky:
1) Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
2) Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění
pozdějších předpisů
3) Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších
předpisů
4) Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích ve znění pozdějších předpisů

