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Nařízení č. 1/2019, kterým se vydává tržní řád 
 

 

Rada města Úvaly se usnesla dne 20.8.2019 na základě ustanovení § 18 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, vydat toto nařízení obce (města): 

 

 

Čl. 1 

Předmět nařízení 

 

Předmětem tohoto nařízení je vymezení míst pro nabídku a prodej zboží a pro nabídku a poskytování 

služeb mimo provozovnu určenou k tomuto účelu rozhodnutím, opatřením nebo jiným úkonem 

vyžadovaným stavebním zákonem1. Tímto místem je tržiště (dále jen „tržiště“). 

 

Tržní řád dále vymezuje: 

 

a) kapacitu a požadavky na vybavenost tržiště, 

b) dobu prodeje zboží a poskytování služeb na tržišti, 

c) pravidla pro udržování čistoty a bezpečnosti na tržišti, 

d) zakázané formy prodeje zboží nebo poskytování služeb prováděné mimo provozovnu, a to 

v obci nebo její části. 

 

Čl. 2 

Základní pojmy 

 

Tržiště je konkrétně vymezený prostor umožňující prodej zboží a poskytování služeb na prodejních 

stáncích, pultech a na jiných obdobných prodejních zařízeních. 

 

Podomní prodej je prodej mimo provozovnu určenou k tomuto účelu kolaudačním rozhodnutím 

podle zvláštního zákona1, provozovaný formou pochůzky (obchůzky), při němž je potenciální uživatel 

zboží nebo služeb bez předchozí objednávky vyhledán prodejcem z okruhu osob mimo veřejně 

přístupná místa, zejména obcházením jednotlivých bytů, domů apod. 

 

Pochůzkový prodej je prodej nebo nabídka zboží a poskytování služeb, u kterého nedochází 

k umístění prodejního zařízení a zboží, při němž je potenciální zákazník prodeje nebo poskytování 

služby vyhledáván prodejcem z okruhu osob pohybujících se na veřejném prostranství. Není 

rozhodující, zda ten, kdo poskytuje služby nebo prodává, popř. nabízí zboží, se přemisťuje nebo stojí 

na místě. 

                                                           
1 Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů 
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Čl. 3 

Místa pro prodej zboží a poskytování služeb 

 

Tržištěm, na němž se ve městě Úvaly vymezují jednotlivá prodejní místa je část pozemku p.č. 174 k.ú. 

Úvaly u Prahy na náměstí Arnošta z Pardubic před č.p. 19 a č.p. 20. 

 

Čl. 4 

Stanovení kapacity a vybavenosti tržiště 

 

Tržiště má celkem maximálně 10 prodejních míst, kapacita je stanovena tak, aby byly zajištěny 

přiměřené podmínky pro zachování kultury a bezpečnosti a prodeje zboží nebo poskytování služeb. 

Prodejní místo musí být dle charakteru prodávaného zboží nebo poskytované služby dále vybaveno 

takto:  

a)    u potravin zařízeními požadovanými zvláštními předpisy   

b) u ovoce, zeleniny a dalšího zboží musí být zajištěna vhodná prodejní zařízení,  

popřípadě na ně navazující podložky tak, aby toto zboží nebylo uloženo přímo na zemi  

 

 

Čl. 5 

Doba prodeje zboží a poskytování služeb na tržišti 

 

Doba prodeje zboží a poskytování služeb na tržišti je stanovena následovně:  

pondělí až pátek od 6,00 hodin do 18,00 hodin a v sobotu od 6,00 hodin do 12,00 hodin 

 

 

Čl. 6 

Pravidla pro udržování čistoty a bezpečnosti na tržišti 

 

Při prodeji zboží a poskytování služeb na tržišti jsou prodejci povinni udržovat jednotlivé prodejní 

místo v čistotě a po skončení doby prodeje je zanechat čisté a uklizené, likvidovat vzniklý odpad na 

vlastní náklady, k nabídce zboží, jeho prodeji, zásobování prodejního místa a poskytování služeb užívat 

jen místa k tomu určená. Zakazuje se používání stánků a prodejních zařízení, která by mohla poškodit 

zpevněnou plochu tržního místa. Stání vozidel prodejců v prostoru tržiště je možné pouze 

s předchozím souhlasem MěÚ Úvaly. 

 

 

Čl. 7 

Zakázané formy prodeje zboží a poskytování služeb 

 

Na celém území města Úvaly je zakázán pochůzkový a podomní prodej. 

 

 

Čl. 8 

Výjimky 

 

 

Toto nařízení se nevztahuje na prodej zboží a poskytování služeb mimo provozovnu při slavnostech, 
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sportovních a kulturních akcích a na  vánoční prodej ryb  a stromků v období od 7.12. do 24.12. 

běžného roku.  

Toto nařízení se nevztahuje na konání veřejných sbírek podle zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných 

sbírkách a o změně některých zákonů (zákon o veřejných sbírkách), ve znění pozdějších předpisů. 

 

 

Čl. 9 

Kontrola 

 

Kontrolu dodržování tohoto nařízení provádí Městský úřad Úvaly, prostřednictvím svých zaměstnanců 

a Městská policie Úvaly. 

 

 

 

Čl. 10 

Sankce 

 

Porušení tohoto nařízení se postihuje podle účinných právních předpisů.2 

 

 

Čl. 11 

Závěrečná ustanovení 

 

Tímto nařízením se ruší Nařízení města č. 1/2013 ze dne 15.5.2013. 

 

Vydání tohoto nařízení č.1/2019 schválila Rada města Úvaly svým usnesením č. R-346/2019 ze dne 

20.8.2019. 

 

 

Čl. 12 

Účinnost 

 

Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení. 

 

 

 

 

Petr Borecký v.r.      Ing. Alexis Kimbembe v.r. 

starosta       místostarosta 

 

 

 

Vyvěšeno: 22.8.2019  

Sejmuto: 7.9.2019 

 

                                                           
2 § 4 odst. 1 zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích 
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