Nařízení obce Benešov u Semil
č. 1/2014,
kterým se vydává

Tržní řád
Zastupitelstvo obce Benešov u Semil se na svém zasedání dne 24.4.2014 usneslo vydat na
základě zmocnění v ustanovení § 18 odst. 1 a odst. 3 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 – Tržní řád obce č. 1/2014.
čl. 1
Úvodní ustanovení
1. Toto nařízení stanoví podmínky pro prodej zboží a poskytování služeb mimo
provozovnu určenou k tomuto účelu kolaudačním rozhodnutím podle zvláštního
zákona¹, a to na: tržních místech, předsunutých prodejních místech, restauračních a
stánkových předzahrádkách včetně pochůzkového a podomního prodeje, prodeje
z pojízdných prodejních zařízení a přívěsů a prodeje bez prodejního zařízení.
2. Tento tržní řád je závazný pro celé území obce Benešov u Semil bez ohledu na
charakter prostranství a vlastnictví pozemků, na nichž se uskutečňuje prodeje a
poskytování služeb.
Čl. 2
Předmět úpravy
Tržní řád určuje:
a) místa pro prodej zboží, poskytování služeb, podomní a pochůzkový prodej a jejich
rozdělení,
b) stanovení kapacity a přiměřené vybavenosti tržních míst, předsunutých prodejních míst,
restauračních a stánkových předzahrádek,
c) dobu prodeje zboží, podomního a pochůzkového prodeje a poskytování služeb na
tržních místech, předsunutých prodejních místech, restauračních a stánkových
předzahrádkách,
d) pravidla pro udržování čistoty, pořádku a bezpečnosti na tržních místech, předsunutých
prodejních místech, na restauračních a stánkových předzahrádkách,
e) pravidla, která musí dodržovat provozovatel tržních míst, předsunutých prodejních míst,
restauračních a stánkových předzahrádek k zajištění jejich řádného provozu.
Tržní řád se nevztahuje na prodej pomocí automatů obsluhovaných spotřebitelem a dále na
prodej zboží a poskytování služeb mimo provozovnu při slavnostech, sportovních, kulturních
nebo jiných podobných akcích, včetně podomního a pochůzkového prodeje provozovaného
místními spolky při pořádání těchto akcí, na prodej v pojízdné prodejně, na ohlášení očkování
domácích zvířat a na veřejné sbírky dle zákona č. 117/2001 Sb.
Čl. 3
Základní pojmy
1. tržní místo – vymezený prostor, který není provozovnou určenou k prodeji
a poskytování služeb kolaudačním rozhodnutím podle zvláštního zákona¹, určený
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k prodeji nebo poskytování služeb na jednom nebo na více jednotlivých prodejních
místech při použití prodejních zařízení
2. prodejní místo – místo, na kterém se uskutečňuje prodej zboží nebo poskytování
služeb jedním prodejcem na prodejním zařízení.
3. předsunuté prodejní místo – vymezený prostor mimo provozovnu určenou k prodeji a
poskytování služeb kolaudačním rozhodnutím podle zvláštního zákona¹, na kterém se
uskutečňuje prodej zboží a poskytování služeb při použití prodejního zařízení.
Předsunuté prodejní místo musí mít stejného provozovatele jako s ním související
provozovna a musí s provozovnou funkčně a umístěním souviset.
4. restaurační a stánková předzahrádka – vymezený prostor mimo provozovnu určenou
k prodeji a poskytování služeb 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 provozovnou funkčně a
umístěním souviset.
5. prodejce
a) fyzická nebo právnická osoba s příslušným živnostenským oprávněním
k podnikání ²
b) osoba podnikající podle jiného právního předpisu,
c) fyzická osoba nabízející zemědělské produkty z vlastní drobné zemědělské
výroby
6. prodejní 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 poskytování služeb. Prodejním zařízením nejsou běžné reklamní
tabule umístěné bez současného vystavení nabízeného zboží. Prodejním zařízením
nejsou rovněž zavazadla, z nichž je zboží prodáváno.
7. pojízdný prodej – prodej zboží a poskytování služeb z pojízdných prodejních zařízení,
zejména z ložné plochy automobilu, uskutečňovaný mimo prodejní místo opakovaně,
zpravidla na jednom nebo více stálých stanovištích v obci, mezi kterými se pojízdné
prodejní zařízení přemísťuje.
8. prodej bez prodejního zařízení – prodej zboží a poskytování služeb uskutečňovaný
mimo prodejní místo bez použití prodejního zařízení. Tím je i prodej bez použití
prodejního zařízení, realizovaný z jednoho stanoviště.
9. pochůzkový prodej – prodej zboží a poskytování služeb provozovaný formou
pochůzky, bez prodejního zařízení, při němž je zákazník vyhledáván na veřejně
přístupných místech.
10. podomní prodej – prodej zboží a poskytování služeb provozovaný bez prodejního
zařízení a bez předchozí objednávky, při němž je zákazník vyhledáván u v neveřejných
prostorách zejména v domech určených k bydlení.

Čl. 4
Základní pravidla
Tržní místo, předsunuté prodejní místo, restaurační a stánkovou předzahrádku, prodej na
jednotlivém prodejním místě, pojízdný prodej, pochůzkový prodej, podomní prodej a prodej
bez prodejního zařízení lze provozovat pouze na místech určených tímto nařízením.
Všechny zúčastněné osoby jsou povinny dodržovat obecně závazné právní předpisy
a podmínky stanovené tímto nařízením.
Čl. 5
Místa stanovená pro prodej zboží a poskytování služeb, podomní a pochůzkový prodej
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Na území obce Benešov u Semil je povoleno mimo provozovnu k tomuto účelu určenou
kolaudačním rozhodnutím dle zvláštního zákona, prodávat zboží a poskytovat služby, provádět
podomní a pochůzkový prodej pouze na těchto místech:
1. tržní místa:
U Hasičárny:
Plocha u č.p. 46, p.č. 2523/22 v k.ú. Benešov u Semil,
a komunikací,

mezi

jižní stranou budovy

Parkoviště v Podmošně:
Plocha před prodejnou Outdoor Distribution s.r.o. č.p.197, p.č. 430/1 v k.ú. Benešov u Semil,
2. restaurační a stánkové předzahrádky:
Restaurace v Podmošně , č.p..242, p.č. 415/1 v k.ú. Benešov u Semil, terasa před restaurací
mezi jižní stranou a komunikací,
Restaurace Slunce, č.p..285, p.č. 168 v k.ú. Benešov u Semil, plocha před restaurací mezi
severní stranou budovy a silnící,
Kiosek ve Sportovním areálu č.p. 252, p.č. 264/4 v k.ú. Benešov u Semil, zastřešená plocha
na východní straně budovy ,
Kiosek v areálu Hasičského sportu SDH Benešov u Semil, č.p. 288, p.č. 2113 v k.ú. Benešov
u Semil, zastřešená plocha a plocha před budovou na jižní straně,
Myslivecká chata v Kocánkách č.e.4, p.č.1174/3 na terase před jižní stranou budovy.
Na jiných pozemcích na území obce Benešov u Semil přímo neuvedených v článku 5 tohoto
nařízení, jak na pozemcích ve vlastnictví obce, tak i na ostatních pozemcích ve vlastnictví
fyzických nebo právnických osob, nelze provozovat prodej zboží a poskytování služeb včetně
příležitostného, pochůzkového, podomního nebo pojízdného prodeje zboží.
Čl. 6
Rozdělení míst podle druhu prodávaného zboží nebo poskytované služby
Na tržních místech je možné prodávat obvyklý sortiment zboží, zejména zeleninu, ovoce,
zemědělské produkty, upomínkové předměty, občerstvení, živá zvířata apod.
Na všech místech dle čl. 5 je zakázán prodej:
- petard, světlic a dalších předmětů zábavné pyrotechniky, zboží erotického charakteru,
včetně a nabízení a šíření reklamy na tento druh zboží.
Čl. 7
Doba prodeje a poskytování služeb
Tržní místa mohou být provozována celoročně, je v době od 8.00 hod. do 22.00 hod.
Provozní doba restauračních a stánkových předzahrádek je shodná a provozní dobou příslušné
provozovny, za předpokladu, že nedochází k narušování klidu v době od 22:00 do 06:00 hodin.
Čl. 8
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Pravidla pro udržování čistoty a bezpečnosti
Při podomním a pochůzkovém prodeji, při prodeji zboží a poskytování služeb na tržních
místech a předsunutých prodejních místech a restauračních a stánkových předzahrádkách jsou
všechny zúčastněné osoby (tj. provozovatelé, prodejci a poskytovatelé služeb a jejich
zaměstnanci) povinni:
- zabezpečovat trvalý a řádný úklid, udržovat čistotu prodejních míst a jejich okolí, míst
pro prodej a míst pro nakládku zboží,
- průběžně odstraňovat odpad i obaly ze zboží na určené místo.

Čl. 9
Kontrola a sankce
Kontrolu nad dodržováním tohoto nařízení provádí Obecní úřad Benešov u Semil
prostřednictvím pověřených zaměstnanců.
Porušení povinností stanovených tímto nařízením se postihuje podle zvláštního předpisu³.

Čl. 10
Platnost, Účinnost
Toto nařízení nabývá platnosti a účinnosti dnem vyhlášení.

V Benešově u Semil dne 24.4.2014
........................................................
Ing. Jiří Lukeš
místostarosta

........................................................
Dalibor Lampa
starosta

Na úřední a el. desce vyvěšeno dne: 25.4. 2014

sejmuto dne: 12.5. 2014

Pozn.:
¹ zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů
² zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších
předpisů
³ zákon č. 200/1990 Sb. o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
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