
Rada Obce Ostrožská Nová Ves se na svém zasedání dne LL, 6. 2Ot3
usnesla vydat na základě zmocnění v ustanovení § 18 odst, 1 zákona č.

45511991, Sb. o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění
pozdějších předpisů,av souladusustanovením § 11odst. 1a § 102odst.2
písm. d) zákona č. 12812000 Sb. o obcích (obecní zYízení) ve znění
pozdějších předpisů, toto

nařízení Obce Ostrožská Nová Ves č. OL|IOL3
Tržnířád

čl. r
úvodní ustanovení

L. Toto nařízení stanoví podmínky pro nabídku, prodej zboží (dále jen ,,prodej") a
poskytování služeb mimo provozovnu určenou k tomuto účelu kolaudačním
rozhodnutím podle zvláštního zákona1, a to na: prodejních místech, předsunutých
prodejních místech, restauračních předzahrádkách včetně prodeje z pojízdných
prodejních zařízení a přívěsů a prodeje bez prodejníhozařízení.

2. Tento tržní řád je závazný pro celé území obce Ostrožská Nová Ves bez ohledu na
charakter prostranství a vlastnictví pozemků, na nichž se nachází místo prodeje a
poskytování služeb.

čl.z
Předmět úpravy

Tržní řád určuje:
místa pro prodej zboží a poskytováníslužeb a jejich rozdělení,
stanovení kapacity a přiměřené vybavenosti prodejního místa a předsunutého
prodejního místa,
dobu prodeje zboží a poskytování služeb prodejního místa a předsunutého
prodejního místa,
pravidla pro udržování čistoty, pořádku a bezpečnosti na prodejních místech,
předsunutých prodejních místech a restauračních předzahrádek,
pravidla, která musí dodržovat provozovatel prodejního místa, předsunutého
prodejního místa a restauračnípředzahrádky k zajištěníjejich řádného provozu.

2. Tržnířád se nevztahuje na prodej pomocíautomatů obsluhovaných spotřebitelem.

čl. g
Základní pojmy

1. prodeiní místo - místo, na kterém se uskutečňuje prodej zboží nebo poskytování
služeb jedním prodejcem na prodejním zaYízení.

2. předsunuté prodeiní místo - vymezený prostor mimo provozovnu určenou k prodeji
kolaudačním rozhodnutím podle zvláštního zákona1, na kterém se uskutečňuje prodej
a poskytování služeb při použití prodejního zařízení, Předsunuté prodejní místo musí
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mít stejného provozovatele jako s ním související provozovna a musí s touto svým
umístěním a funkčně souviset.
restaurační předzahrádka - vymezený prostor mimo provozovnu určenou k prodeji a

poskytováníslužeb kolaudačním rozhodnutím podle zvláštního zákona1, na kterém je
provozována hostinská činnost. Restaurační předzahrádka musí mít stejného
provozovatele jako s ní související provozovna a musí s touto svým umístěním a
funkčně souviset.
prodeice

a) fyzická nebo právnická osoba s příslušným oprávněním k podnikání podle
zvláštního zákonaz

b) osoby podnikající podle zvláštních právních předpisů,
c) fyzická osoba nabízející zemědělské produkty z vlastní drobné zemědělské

výroby
prodeiní zařízení - jakékoliv zařízení (např. stánek, který není stavbou podle
zvláštního zákona1, přenosný stánek, stůl, pult, vozík, stojan, tyč) sloužící k prodeji
nebo poskytování služeb, jehož umístěním dochází k záboru prostranství nebo
prostoru nad ním. Prodejním zařízením je rovněž automobil, přívěs nebo jiné silniční
vozidlo sloužící k prodeji nebo poskytováníslužeb. Prodejním zařízením nejsou běžné
reklamní tabule umístěné bez současného vystavení nabízeného zboží. Prodejním
zaiízení n ej so u rovn ěž zav azadla, z nichž je zb oží p ro d ává n o.
poiízdnÝ prodei prodej a poskytování služeb uskutečňovaný z pojízdných
prodejních zařízení, zejména zložné plochy automobilu, mimo prodejní místo.
Pojízdným prodejem není provozování taxislužby a dopravy.
prodei bez prodeiního zařízení - prodej a poskytování služeb uskutečňovaný mimo
prodejní místo bez použití prodejního zařízení, zejména pochůzkový prodej a

podomní prodej. Prodejem bez prodejního zařízeníje i prodej realizovaný z jednoho
stanoviště
pochůzkovÝ prodei - prodej a poskytování služeb provozovaný formou pochůzky, bez
prodejního zařízení, při němž je zákazník vyhledáván na veřejně přístupných místech
podomní prodei - prodej a poskytování služeb provozovaný bez prodejního zařízení
pochůzkou v neveřejných prostorách zejména v domech určených k bydlení

ó.+
Základní pravidla

Předsunuté prodejní místo, restaurační předzahrádku, prodej na jednotlivém
prodejním místě a pojízdný prodej lze provozovat pouze na místech určených tímto
nařízením. Všechny zúčastněné osoby jsou povinny dodržovat obecně závazné právní
předpisy a podmínky stanovené tímto nařízením.

Podomní prodej, pochůzkový prodej a prodej bez prodejního zařízení se na území
obce zakazuje.

čl. s
Místa stanovená pro prodej a poskytování služeb

1,. Prodeiní místo je povoleno provozovat na místech, v Časech a se sortimentem
uvedeným v příloze č. 1 nařízení
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Předsunuté prodeiní místo je povoleno provozovat na místech, v časech a se

sortimentem uvedeným v příloze č.2nařízení
Restaurační předzahrádka je povolena provozovat na místech, v časech a se
sortimentem uvedeným v příloze č. 3 nařízení

čl. s
Pravidla pro udržování čistoty a bezpečnosti

L Při prodeji zboží a poskytování služeb na prodejních místech, předsunutých
prodejních místech a restauračních předzahrádkách jsou všechny zúčastněné osoby
(tj. prodejci a poskytovatelé služeb a jejich zaměstnanci) povinni:

a) zabezpečovat trvalý a řádný úklid, udržovat čistotu prodejních míst a jejich okolí, míst
pro prodej a míst pro nakládkuzboží a skladových prostor,

b) průběžně odstraňovat odpad i obaly zezboží na určené místo,
c) k prodeji a poskytování služeb užívat je místa k tomu určená,
d) parkovat motorová vozidla, přívěsy, jimiž bylo dopravováno zboží na místo prodeje

na místech tomuto účelu určených.

č1.1
kontrola a sankce

]-. Kontrolu nad dodržováním tohoto naiízení provádí Obecní úřad Ostrožská Nová Ves
prostřednictvím pověřených zaměstnanců, Tím není dotčeno provádění kontroly na

tržištích, tržnicích, trzích, tržních místech orgány dozoru podle zvláštních zákonů

2. Porušení povinností stanovených tímto nařízením se postihuje podle zvláštního
předpisu3.

ó.g
Účinnost

Nařízeníobce nabývá účinnosti ke dni 27.6.2013.

2.

3.

stanislav Tureček
sta rosta

lng. Pavel Botek
místostarosta

vyvěšeno: 12. 6.2Ot3
sňato:27,6.2OI3

1zákon č. t83l2oo6 Sb., o úzernnírn plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

'zákon č. 455l1991" Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisŮ
3 zákon č. 200/1990 Sb. o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů



Příloha č. 1 vymezení lokalit určených pro prodeiní místa

1. název: ulice Záhumení- neuzavíratelný, nezastřešený prostor

umístění: před budovou č. p, 75a (pošta) - (par,č, 5114 v k. ú. Uherské Hradiště)-zpevněná
plocha mezi budovou a místní komunikacíZáhumení
maximální kapacita: 2 prodejní místa
vybavení: vlastní nádoby na odpad, prodejní pulty a dalšívybavenídle potřeby prodejního
místa
prodejní doba: letníobdobí; 7:OO - 18:00 hod

zimníobdobí: 8:00 - 16:00 hod
druhy prodávaného zboží a poskytovaných služeb: ovoce, zelenina, houby, lesní plody, včelí
produkty, krajové gastronomické speciality, živé květiny, výrobky lidových a uměleckých
řemesel obuv, drobná elektronika, oděvy a oděvnídoplňky, drobné spotřební zboží.

2. název: ulice Záhumení- neuzavíratelný, nezastřešený prostor

umístění: parkoviště za obchodním domem - (par. č, 5114 v k. ú, Uherské Hradiště)-
zpevněná plocha za obchodním domem
maximální kapacita: 1" prodejní místo
vybavení: vlastní nádoby na odpad, prodejní pulty a dalšívybavenídle potřeby prodejního
místa
prodejní doba: letní období: 7:00 - 18:00 hod

zimníobdobí: B:00 - 16:00 hod

druhy prodávaného zboží a poskytovaných služeb: ovoce, zelenina, houby, lesní plody, včelí
produkty, krajové gastronomické speciality, živé květiny, výrobky lidových a uměleckých
řemesel obuv, drobná elektronika, oděvy a oděvnídoplňky, drobné spotřební zboží.
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Příloha č. 2 vymezení lokalit určených pro př,edsunutá prodeiní místa

umístění: ulice Osvobození, Dědina a Lhotská
prodejní doba: dle prodejnídoby provozovny
druhy prodávaného zboží: prodej sortimentu prodávaného v provozovně.

Příloha č. 3 vymezení lokalit určených pro restaurační předzahrádkv

název: dle příslušné provozovny
umístění: na územíobce Ostrožská Nová Ves, za splnění příslušných podmínek v souvislosti s

umístěním restaurační předzahrádky
maximální kapacita: d le veli kosti resta u račn í zah rád ky

vybavení: vlastní nádoby na odpad a dalšívybavení dle potřeby restauračních předzahrádek

prodejní doba: celoročně: 1-0: 00 - 23:00 hod

druhy prodávaného zboží a poskytovaných služeb: dle sortimentu poskytovanóho v

provozovně.


