Nařízení města Odry - Tržní řád
Rada města Odry na své schůzi dne 7. června 2022 svým usnesením RM/19/94/2022 vydala
na základě zmocnění obsaženém v ustanovení § 18 odst. 1 a 4 zákona č. 455/1991 Sb.,
o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu
s ustanovením § 11 a § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů, toto nařízení města:
Článek 1
Místa pro prodej zboží a poskytování služeb
(1)

Nařízením města jsou vymezena místa pro nabídku a prodej zboží a pro nabídku
a poskytování služeb mimo provozovnu určenou k tomuto účelu rozhodnutím,
opatřením nebo jiným úkonem vyžadovaným stavebním zákonem. Nabídku, prodej
zboží a poskytování služeb (dále jen „prodej zboží“) mimo provozovnu k tomu určenou
podle zvláštního zákona1/ lze uskutečňovat pouze na tržnicích a tržištích.

(2)

Tržnicí se rozumí stavba určená podle zvláštního zákona1/ k prodeji zboží mimo
provozovnu.

(3)

Tržištěm se rozumí místo trvale nebo mimořádně určené k prodeji zboží mimo
provozovnu a mimo tržnici.

(4)

Tržnicí na území města Odry je zpevněná plocha na parcele p. č. 55 k. ú. Odry.

(5)

Tržištěm na území města Odry je plocha Masarykova náměstí na parcele p. č. 199 k. ú.
Odry.

(6)

Tržnice i tržiště slouží k prodeji ovoce, zeleniny, textilního a jiného zboží a výrobků
a k poskytování služeb.

(7)

Na tržnici i tržišti je zakázáno prodávat zboží, o kterém tak stanoví zvláštní předpis:
a) syrové maso a jiné tepelně neupravované výrobky podléhající rychlé zkáze. To neplatí
v případě prodeje z vozidel nebo přenosných zařízení, kde jsou tyto výrobky uloženy
ve fungujícím chladícím zařízení,
b) sušené houby.

(8)

Provozovatelem tržnice a tržiště je město Odry.
Článek 2
Kapacita a vybavenost tržnice

(1)

Na tržnici jsou umístěny pevné dřevěné stánky. Prodej se uskutečňuje přednostně
v těchto stáncích.

(2)

Správce tržnice může povolit prodej zboží i mimo tyto stánky, tzn. z vlastních
prodejních pultů a případně vozidel nebo ze zařízení, která jsou k tomuto účelu
schválena podle zvláštního právního předpisu3/ v prostoru tržnice.
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Článek 3
Doba prodeje zboží a poskytování služeb na tržnici
(1)

Na tržnici lze prodávat zboží a poskytovat služby denně pouze v době od 6,00 hodin do
18,00 hodin.

(2)

Prodej zboží a poskytování služeb v soboty, neděle a dny pracovního klidu musí být
předem dojednán na Městském úřadě Odry se správcem tržnice.

(3)

Má-li prodejce nebo občan poskytující služby na tržnici prodejní stánek nebo prodejní
místo předplaceno, na tržnici se nedostaví do 9,00 hodin a neoznámí osobně či
telefonicky na Městský úřad Odry správci tržnice svůj pozdější příchod, bude v případě
zájmu prodejní stánek nebo prodejní místo pronajato jinému zájemci.
Článek 4
Doba prodeje zboží a poskytování služeb na tržišti

(1)

Na tržišti lze prodávat zboží a poskytovat služby pouze ve středu a pátek v době od 6,00
hodin do 18,00 hodin.

(2)

Na tržišti lze prodávat zboží a poskytovat služby v době kulturních akcí města a v době
rekonstrukce tržnice.

(3)

Prodej zboží a poskytování služeb ve dny pracovního klidu musí být předem dojednán
na Městském úřadě Odry se správcem tržnice.
Článek 5
Pravidla pro udržování čistoty a bezpečnosti na tržnici a tržišti

(1)

Prodejce nebo poskytovatel služby na tržnici a tržišti je povinen udržovat v čistotě
prodejní místo a jeho okolí určené provozovatelem a zabezpečit, aby při prodeji zboží
neohrožoval bezpečnost osob a majetku. Po ukončení prodeje nebo poskytování služby
je povinen provést řádný úklid prodejního místa.

(2)

Každý je povinen uposlechnout pokynů provozovatele tržnice a tržiště k zajištění čistoty
a bezpečnosti na tržnici a tržišti.

(3)

Provozovatel zajistí:
a) 1x týdně úklid celé tržnice
b) dostatečný počet odpadních nádob na odpadky a odpad.

(4)

Na tržnici i tržišti je zakázáno odhazovat odpadky a odpad mimo nádoby k tomu určené.
Článek 6
Správce tržnice

(1)

Provozovatel tržnice a tržiště je povinen určit osobu zodpovědnou za provoz tržnice a
tržiště (dále jen "správce tržnice").
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(2)

Správce tržnice je povinen:
a) dbát na dodržování tržního řádu a obecně závazných předpisů upravujících provoz
tržnice i tržiště,
b) vést evidenci prodávajících osob a osob poskytujících služby na tržnici i tržišti,
c) dbát na udržování čistoty a pořádku a dodržování bezpečnosti na tržnici i tržišti.
Článek 7
Provoz tržnice a tržiště

Prodejce nebo poskytovatel služby na tržnici a tržišti je povinen:
a) respektovat pokyny správce tržnice o přidělení prodejního místa,
b) zaplatit poplatek za využití místa tržiště správci tržnice na Městském úřadě Odry.
Článek 8
Zakázané druhy prodeje zboží a poskytování služeb
(1)

Na území města Odry a jejich místních částí se zakazuje podomní prodej a pochůzkový
prodej.

(2)

Podomním prodejem se rozumí podomní prodej zboží, poskytování služeb, případně
i jen nabídka obojího, provozovaný bez pevného stanoviště obchůzkou jednotlivých
bytů, domů, budov apod. Podomním prodejem není nabídka a prodej zboží nebo
poskytování služeb, které jsou realizovány na základě předchozí objednávky uživatelem
domu, bytu, budovy apod.

(3)

Pochůzkovým prodejem se rozumí nabídka, prodej zboží a poskytování služeb, u které
nedochází k umístění prodejního zařízení nebo zboží, včetně prodeje ze zařízení k tomu
účelu určeným, jako jsou pojízdné prodejní vozíky apod. Pochůzkový prodej je
provozovaný formou pochůzky, při níž je potencionální uživatel zboží nebo služeb
vyhledán prodejcem z okruhu osob na veřejných prostranstvích. Není rozhodující, zda
ten, kdo zboží prodává, se přemisťuje nebo postává na místě.
Článek 9
Kontrola dodržování tržního řádu

(1)

Osoba vykonávající kontrolu je oprávněna vyzvat každého, kdo poruší tržní řád, aby
nedostatek odstranil a k tomu stanovit lhůtu. Nebude-li nedostatek na výzvu ve
stanovené lhůtě odstraněn, může osoba vykonávající kontrolu podat podnět k zahájení
řízení o uložení sankce.

(2)

Městská policie Odry je oprávněná vykonávat dozor nad dodržováním tržního řádu.
Článek 10
Sankční ustanovení

Porušení tržního řádu je postihováno podle zvláštních předpisů2/.
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Článek 11
Ustanovení společná a závěrečná
(1)

Tržním řádem nejsou dotčena ustanovení zvláštních předpisů upravujících prodej
zboží3/ a povinnosti stanovené obecně závaznou vyhláškou č. 3/2020 o místním
poplatku za užívání veřejného prostranství.

(2)

Zrušuje se nařízení města č. 6/2021.

(3)

Toto nařízení města nabývá účinnosti dne 1. července 2022

Ing. Libor Helis
starosta města Odry

Mgr. Libuše Králová
místostarostka města Odry

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------1/ Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů
2/ Zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
3/ Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 289/2007 Sb., o veterinárních a hygienických požadavcích na živočišné produkty,
které nejsou upraveny přímo použitelnými předpisy Evropských společenství, ve znění
pozdějších předpisů
Zákon č. 166/1999 Sb. o veterinární péči a o změně některých souvisejících
zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů
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