
Nařízení rady obce č. 1/2013, 
kterým se stanoví tržní řád pro stánkový prodej 

Rada obce Bezděkov se na svém zasedání dne 6.6.2013 usnesením č. 26/2013 usnesla vydat 
na základě § 18 odst. 1 a 3 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský 
zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 11 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o 
obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č. 313/2002 Sb. a § 102 odst. 2 písm. d) zákona 
č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, toto nařízení: 

I. 
                                                       Působnost tržního řádu 
1. Tržní řád vymezuje podmínky pro nabídku, prodej zboží a poskytování služeb mimo 
provozovnu určenou k tomuto účelu kolaudačním rozhodnutím podle zvláštního zákona na 
území obce Bezděkov. 
2.Toto nařízení se nevztahuje na prodej zboží a poskytování služeb mimo provozovnu při 
výstavních akcích, slavnostech, sportovních podnicích nebo jiných podobných akcích,  
 na zásilkový prodej a na prodej realizovaný ve stáncích, jejichž dočasné umístění je povoleno 
Obecním úřadem Bezděkov. 
3. Výjimku pro nabídku, prodej zboží a poskytování služeb mimo vymezené umístění může 
udělit Rada obce Bezděkov na základě písemné žádosti, která musí obsahovat: jméno, 
příjmení fyzické osoby nebo název právnické osoby, trvalý pobyt FO nebo sídlo PO, označení 
druhu akce, datum konání, počátek, konec a místo konání. 
 

II. 
Tržní místa 

Umístění 
Na území obce je možno nabízet, prodávat zboží nebo poskytovat služby pouze na těchto 
místech – v části Bezděkov na pozemku par.č. 125/5 a v části Koryta na pozemku 
par.č.969/1,– viz příloha č. 1 a č.2. 
Doba prodeje a poskytování služeb 
Doba prodeje zboží a poskytování služeb na tržních místech je od 8.00 hod. do 18.00 hodin. 
Prodejní místa 
Prodejním místem se rozumí plocha zabraná jedním prodejním stánkem nebo jiným 
prodejním zařízením, místo nutné k obsluze prodejního stánku nebo zařízení, nutné 
skladovací prostory, jedno vozidlo nutné k obsluze prodejního stánku. 
 Podmínky prodeje 
1.Prodej na vyjmenovaných místech mohou provádět : 
a)  podnikatelé (právnické a fyzické osoby) nebo jejich zaměstnanci a to v rozsahu činnosti 
podle živnostenského oprávnění a za podmínek stanovených živnostenským zákonem  
b) fyzické osoby (bez živnostenského oprávnění, starší 15 let) a to v případě prodeje 
nezpracovaných rostlinných a živočišných výrobků z vlastní drobné pěstitelské a chovatelské 
činnosti  
2. Na tržních místech je zakázáno: 
I. prodej výrobků podléhajících rychlé zkáze ve stáncích, které nemají zajištěné chlazení, 
v době od 1. 4. do 31. 10., živých zvířat, tabákových výrobků a lihovin 
II. prodej, doporučování a nabízení zboží a služeb erotického charakteru 
III. prodej předmětů, které podléhají zvláštnímu režimu (zbraně všeho druhu,  
  střelivo,výbušniny, jedy, omamné látky apod.), 
IV. prodej zvláště chráněných druhů rostlin, živočichů a nerostů 
V. prodej petard, světlic a dalších druhů zábavné pyrotechniky 
VI. směnárenská činnost 



VII. prodej a nabízení dalších předmětů, jejichž prodej je v rozporu s obecně závaznými 
předpisy 
3. Prodej z aut a přívěsů je povolen jen tehdy, pokud jsou k tomuto účelu uzpůsobeny a 
schváleny příslušným dopravním inspektorátem. 
4.V případě povolení připojení stánku na elektrický zdroj odpovídá prodejce za bezpečnost, 
funkčnost a stav přípojky v souladu s ČSN. 
5. Na celém území obce se zakazuje podomní a pochůzkový prodej. Podomním prodejem se 
rozumí prodej, kdy je bez předchozí objednávky nabízeno a prodáváno zboží. Pochůzkovým 
prodejem se rozumí takový prodej, kdy je nabízeno a prodáváno zboží s použitím přenosného 
zařízení (konstrukce, tyče, závěsného pultu, zavazadla, tašky, krabice umístěné na zemi) nebo 
přímo z ruky. Není rozhodující, zda ten, kdo zboží prodává, se přemisťuje nebo postává na 
místě. 
Pořádek, čistota a bezpečnost na tržním místě 
Při prodeji zboží a poskytování služeb na tržních místech jsou všechny zúčastněné 
osoby (provozovatelé, prodávající a poskytovatelé služeb) povinny: 
1. zabezpečovat zde trvalý a řádný úklid, udržovat čistotu stánků, prodejních míst a míst pro 
nakládku a vykládku zboží,  
2. k prodeji i nabídce zboží a poskytování služeb užívat jen místa k tomu určená, 
neumisťovat v jejich okolí překážky, které mohou znemožňovat nebo ztěžovat průchod 
zákazníků 
3. osobní vozidla s výjimkou vozidel nutných k obsluze stánku parkovat pouze v prostoru 
k tomu určeném v souladu s místní úpravou silničního provozu 

III. 
Sankce 

Porušení tohoto nařízení se postihuje podle zvláštních předpisů (1). 
. 

IV. 
Účinnost 

Toto nařízení obce Bezděkov  nabývá účinnosti patnáctým dnem následujícím po dni  jeho 
vyhlášení 
 
 
 
Mgr. Petr Papoušek                                                            Josef Červený 
    místostarosta                                                                     starosta                
 

Vyvěšeno dne: 14.6.2013 
Sejmuto dne: 3.7.2013 
 
________________________________________________________________________ 
 

Přílohy : č. 1 – snímek katastrální mapy kú. Bezděkov 
         č. 2 – snímek katastrální mapy kú. Koryta 
         (1). – zákon č. 128/2000 Sb,. o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů 
                   zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) 
                   zákon ČNR č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů    






