
Městys Pozlovice 
 

Nařízení městyse č. 2/2016, kterým se vydává 
 

TRŽNÍ ŘÁD 
 

Rada městyse Pozlovice se na svém jednání dne 20. 7. 2016 usnesením č. 233/16 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 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: 

 
Článek 1 

Místa pro nabídku, prodej zboží a poskytování služeb 

(1) Na území městyse je možno mimo provozovnu určenou k tomuto účelu kolaudačním 
rozhodnutím podle zvláštního zákona1 nabízet, prodávat zboží (dále jen „prodej zboží“) a 
poskytovat služby pouze na místech určených tímto nařízením. 

(2) Tržiště je nezastřešený, neuzavíratelný, veřejně přístupný prostor, umožňující celoroční prodej 
zboží a poskytování služeb. Tržiště včetně jeho prostorového vymezení je uvedeno v příloze č. 1 
tohoto nařízení. 

(3) Tržní místo je místo mimo tržiště, které je v prodejní době veřejně přístupné a na kterém se 
prodává zboží a poskytují služby. Seznam tržních míst je uveden v přílohách č. 2 až 4 tohoto 
nařízení. 

(4) Místa pro prodej v pojízdné prodejně2 jsou uvedena v přílohách č. 1 až 4 tohoto nařízení. 

 
Článek 2 

Stanovení kapacity a přiměřené vybavenosti míst pro prodej zboží a poskytování služeb 

(1) Kapacita míst pro prodej zboží a poskytování služeb je stanovena plochou jednotlivých 
konkrétních prodejních míst a je uvedena v přílohách č. 1 - 4 tohoto nařízení. 

(2) Tržiště a tržní místa musí být vybavena tak, aby byl zajištěn jejich řádný a nerušený provoz na 
zpevněném povrchu, mezi prodejním zařízením musí být vytvořen prostor pro pohyb zákazníků 
a zásobování a zajištěna požární ochrana v souladu se zvláštními předpisy. 

(3) Místa pro prodej zboží a poskytování služeb musí být vybavena: 

a) při prodeji oděvů - samostatným, plentou odděleným prostorem a zrcadlem, 

b) při prodeji obuvi - místem ke zkoušení obuvi vsedě, zrcadlem a lžící na boty, 

c) při prodeji elektrospotřebičů a elektronického zboží - přípojkami energie pro předvedení 
zboží, 

d) při prodeji potravin - zařízeními požadovanými zvláštními předpisy, 

e) při prodeji ovoce, zeleniny - tekoucí pitnou vodou pro jejich omytí. 

(4) Místa pro prodej zboží a poskytování služeb musí být vybavena osvětlením, které umožní 
spotřebiteli prohlédnout si prodávané zboží, přečíst návod k použití a označení prodejních 
zařízení. 

 

                                                 
1 zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů 
2 § 132 písm. e) zákona č. 353/2003 Sb. o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů 



Článek 3 
Doba prodeje zboží a poskytování služeb 

Místa pro prodej zboží a poskytování služeb jsou provozována po celý rok, doba prodeje zboží a 
poskytování služeb je stanovena od 7:00 hodin do 18:00 hodin. 

 
Článek 4 

Pravidla pro udržování čistoty a bezpečnosti míst pro prodej zboží a poskytování služeb 

Provozovatelé, prodejci zboží a poskytovatelé služeb na místech pro prodej zboží a poskytování 
služeb jsou povinni: 

a) zabezpečovat čistotu prodejních míst, 

b) k nabídce zboží, jeho prodeji a poskytování služeb užívat jen místa k tomu určená, 

c) při prodeji živočišných produktů a zvířat a při poskytování služeb, při nichž je nakládáno s 
živými zvířaty, jsou prodejci povinni se řídit zvláštními právními předpisy3 upravující 
veterinární a hygienické podmínky a požadavky. 

 
Článek 5 

Pravidla k zajištění řádného provozu míst pro prodej zboží a poskytování služeb 

Provozovatel míst pro prodej zboží a poskytování služeb je povinen: 

a) zveřejnit tržní řád, prodávaný sortiment zboží, druh poskytované služby, provozní dobu, 
popřípadě jméno správce, byl-li určen provozovatelem, 

b) určit prodejcům zboží a poskytovatelům služeb konkrétní prodejní místa, 

c) vést řádnou evidenci prodejců zboží a poskytovatelů služeb, včetně údaje o druhu jimi 
prodávaného zboží či poskytované služby, 

d) vyčlenit prostor pro skladování zboží v průběhu prodeje, 

e) po skončení prodeje provést kontrolu úklidu prodejního místa. 

 
Článek 6 

Druhy prodeje zboží a poskytování služeb, na které se toto nařízení nevztahuje 

(1) Toto nařízení se nevztahuje na prodej zboží a poskytování služeb mimo provozovnu při 
slavnostech, sportovních, kulturních nebo jiných podobných akcích, včetně podomního prodeje, 
provozovaného místními spolky při pořádání těchto akcí, na vánoční prodej ryb, stromků, jmelí 
a chvojí, na ohlášené očkování domácích zvířat a na veřejné sbírky.4 

(2) Za vánoční prodej se pokládá prodej v době od 7. do 24. prosince běžného roku. 

 
Článek 7 

Zakázané druhy prodeje zboží a poskytovaných služeb 

Na území městyse Pozlovice je zakázán tzv. podomní prodej a nabídka služeb v rozsahu dle 
samostatného nařízení městyse. 

 
 
                                                 
3 Například zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve 
znění pozdějších předpisů 
4 Zákon č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů (zákon o veřejných sbírkách), ve znění 
pozdějších předpisů 



Článek 8 
Kontrola 

(1) Kontrolu dodržování tohoto nařízení jsou oprávněni provádět pověření zaměstnanci městyse, 
zařazení do Úřadu městyse Pozlovice a pověření členové zastupitelstva městyse. Tímto není 
dotčeno provádění kontroly orgány státního dozoru podle zvláštních předpisů5. 

(2) Práva a povinnosti prodejců zboží, poskytovatelů služeb a provozovatelů stanovená zvláštními 
právními předpisy nejsou tímto nařízením dotčena. 

 
Článek 9 

Závěrečná ustanovení 

Toto nařízení městyse nabývá účinnosti patnáctým dnem následujícím po dni jeho vyhlášení. 

 ................................... .......................................... 
 Ing. Miroslav Papoušek Ing. Olga Tkáčová 
 místostarosta starostka 
 
 
 
Vyvěšeno na úřední desce dne: 3. 8. 2016 
Sejmuto z úřední desky dne:  

                                                 
5 Například zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikáni (živnostenský zákon), zákon č. 64/1986 Sb., o České 
obchodní inspekci, zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně 
některých souvisejících zákonu (veterinární zákon) atd. 



Příloha č. 1 k nařízení městyse č. 2/2016 
 

1. Tržiště a místo pro pojízdnou prodejnu: „U VÝROBNY OPLATK Ů“ 

Umístění: Pozemek parcela číslo 2250/1 v obci a k. ú. Pozlovice 

Kapacita: 6,5 x 2,2 m 

Vybavení: Nádoba na odpady (1 ks) 

Prodejní doba: Od 7:00 – 18:00 hodin - celoročně 

Obrázek č. l: Grafické znázornění hranic tržiště „U VÝROBNY OPLATKŮ“ 
(červeně vymezená plocha v situaci) 

 

 



Příloha č. 2 k nařízení městyse č. 2/2016 
 

2. Tržní místo a místo pro pojízdnou prodejnu: „POD VĚTRNÍKEM“ 

Umístění: Pozemek parcela číslo 2249/1 v obci a k. ú. Pozlovice vymezený MK Pod 
Větrníkem 

Kapacita: 4,8 x 4 m 

Vybavení: Nádoba na odpady (1 ks) 

Prodejní doba: Od 7:00 – 18:00 hodin - celoročně 

Obrázek č. 2: Grafické znázornění hranic tržního místa “POD VĚTRNÍKEM“ 
(červeně vymezená plocha v situaci) 

 

 



Příloha č. 3 k nařízení městyse č. 2/2016 
 

3. Tržní místo a místo pro pojízdnou prodejnu: „NIVY“ 

Umístění: Pozemek parcela číslo 1468/5 v obci a k. ú. Pozlovice vymezený MK Nivy 

Kapacita: 4,8 x 4 m 

Vybavení: Nádoba na odpady (1 ks) 

Prodejní doba: Od 7:00 – 18:00 hodin - celoročně 

Obrázek č. 3: Grafické znázornění hranic tržního místa “NIVY“ 
(červeně vymezená plocha v situaci) 

 



Příloha č. 4 k nařízení městyse č. 2/2016 
 

4. Tržní místo a místo pro pojízdnou prodejnu: „LUHAČOVICKÁ P ŘEHRADA“ 

Umístění: Pozemek parcela číslo 1545/23, parcela číslo 2255/1, parcela číslo 1545/14  
a parcela číslo 2196/2 v obci a k. ú. Pozlovice 

Kapacita: 18 prodejních míst  

Vybavení: Nádoba na odpady (3 ks) 

Prodejní doba: Od 7:00 – 20:00 hodin - celoročně 

Obrázek č. 4: Grafické znázornění hranic tržního místa “LUHAČOVICKÁ PŘEHRADA“ 
(červeně vymezená plocha v situaci) 

 

 


