NA ÍZENÍ
M STA LUHA OVICE
. 4/2004
Tržní ád

Rada m sta Luha ovice se na svém zasedání dne 2 .12. 2004 usnesla vydat na základ § 18
zákona . 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) ve zn ní pozd jších
p edpis a v souladu s ustanoveními § 11 odst. 1 a § 102 odst. 2 písm. d) zákona . 128/2000
Sb., o obcích (obecní z ízení), ve zn ní pozd jších p edpis toto na ízení:

l. 1.
Úvodní ustanovení
Tržní ád upravuje podmínky nabídky, prodeje zboží a poskytování služeb na území m sta
Luha ovice provád né mimo provozovny ur ené kolauda ním rozhodnutím podle zvláštního
zákona1) ke shora uvedenému ú elu.
l. 2.
Vymezení prodejních míst
(1) Pro nabídku, prodej zboží (dále jen „prodej“) a poskytování služeb na území m sta
Luha ovice provád né mimo provozovny ur ené kolauda ním rozhodnutím podle zvláštního
zákona1) ke shora uvedenému ú elu ur uje tržní ád tato ve ejná prostranství jako tržní místa:
a) prostranství pod velkým altánem v prostoru „pod poštou“, a to formou pultového
prodeje
b) vymezené ásti ulice Náb eží (od k ižovatky ulice U Š ávnice po lékárnu U Najády)
p i po ádání p íležitostných akcí, jejichž po adatelem je m sto Luha ovice a akcí
povolených m stem Luha ovice, a to formou stánkového nebo jiného prodeje a
poskytování služeb v termínu a dob stanovené m stem Luha ovice p i po ádání
p íležitostných akcí (svátk , slavností, poutí atd.)
c) pojízdné prodejny a obdobná za ízení sloužící k prodeji zboží nebo k poskytování
služeb za podmínek stanovených zvláštními p edpisy2) na místech p id lených
M stským ú adem Luha ovice
(2) Mimo tržní místa uvedená v odst. 1 je prodej zboží a poskytování služeb zakázáno.

l. 3
P edm t prodeje
(1) Na tržním míst vymezeném v l. 2 odst. 1 písm. a) je povolen pouze prodej ovoce,
zeleniny, potraviná ských výrobk , kv tin a jiných zahradních produkt , váno ních stromk ,
velikono ní prodej kraslic a pomlázek, prodej lesních plod , rostlinných a živo išných
výrobk z vlastní drobné p stitelské nebo chovatelské innosti, ru n pletených a
há kovaných výrobk , výrobk emeslného zpracování p írodního materiálu a poskytování
služeb.
(2) Na tržním míst vymezeném v l. 2 odst. 1 písm. b) je mimo zboží uvedené v odst. 1
možno prodávat bižuterii, textilní a koženou galanterii, hra ky, pot eby pro domácnost a
kutily, cukrovinky, ob erstvení (stravovací služby v etn podávání alkoholických nápoj
krom lihovin3)), obrazy a pou ové zboží.
l. 4
Stanovení kapacity a vybavenosti tržních míst
(1) Kapacita tržních míst je stanovena s p ihlédnutím k zachování kultury prodeje a
bezpe nému pohybu osob takto:
a) na tržním míst uvedeném v l. 2 odst. 1 písm. a) Tržního ádu 5 prodejních stol o
ploše 3 m2,
b) na tržním míst uvedeném v . 2 odst. 1 písm. b) Tržního ádu prostor po obou
stranách místní komunikace v délce 300 m o celkové ploše 1500 m2.
(2) M sto Luha ovice vybaví tržní místo uvedené v l. 2 odst. 1 písm. a) Tržního ádu
prodejními stoly.
(3) Tržní místo uvedené v l. 2 odst. 1 písm. a) Tržního ádu vybaví m sto Luha ovice
tekoucí pitnou vodou pro umytí prodávaného ovoce a zeleniny.
(4) M sto Luha ovice zajistí nádoby na odpady jak pro prodávající, tak pro kupující.
Prodávající nesmí používat pro ukládání svého odpadu odpadkové koše, ale pouze kontejnery
ur ené k ukládání odpadu, který produkují prodávající. O po tu odpadkových koš a jejich
rozmíst ní rozhoduje m sto Luha ovice.
l. 5
Doba prodeje a poskytování služeb
(1) Provozní doba tržního místa vymezeného v l. 2 odst. 1 písm. a) se stanovuje takto:
a) denn od 6.00 do 19.00 hod v letním období, tj. od 1.4. do 30.9.,
b) denn od 7.00 do 16.00 hod v zimním období, tj. od 1.10. do 31.3.
(2) Provozní doba tržního místa vymezeného v l. 2 odst. 1 písm. b) je ve dnech ur ených
m stem Luha ovice p i po ádání p íležitostných akcí (svátk , slavností, poutí atd.)
a) od 6.00 do 19.00 hod v letním období, tj. od 1.4. do 30.9.,
b) od 7.00 do 16.00 hod v zimním období, tj. od 1.10. do 31.3.

(3) P íprava prodejních míst a navážení zboží m že zapo ít nejd íve 30 minut p ed za átkem
provozní doby, úklid prodejních míst musí být ukon en do 30 minut po jejím skon ení.
l. 6
Pravidla pro dodržování istoty a bezpe nosti
(1) Prodávající je povinen udržovat prodejní místo a jeho okolí po celou dobu prodeje
v naprosté istot a po ukon ení prodeje prodejní místo uklidit.
(2) Odpady jsou prodávající povinni ukládat do nádob ur ených k jejich odložení.
(3) Je zakázáno blokovat prodejní místo nap . prázdnými bednami, p epravkami, p ípadn
jinými p edm ty. Pr chod mezi dv ma protilehlými prodejními stoly musí být nejmén 2 m.
(4) Automobily dovážející zboží mohou vjížd t do prostoru vymezeného v l. 1 odst. 2 písm.
a) a b) pouze p ed a po skon ení provozní doby.

l. 7
Organizace prodeje a poskytování služeb
(1) Prodávající jsou povinni p ed zapo etím prodeje zaplatit poplatek za užívání ve ejného
prostranství podle obecn závazné vyhlášky m sta Luha ovice o místních poplatcích4).
(2) Prodej a poskytování služeb lze uskute ovat pouze na základ dokladu o zaplacení
poplatku vystaveného M stským ú adem v Luha ovicích s uvedením data, jména
prodávajícího, místa prodeje, velikosti zabrané plochy a íslem stolu. Doklad o zaplacení
poplatku se považuje za souhlas m sta Luha ovice k provád ní prodeje nebo poskytování
služby. Prodávající je povinen uchovat doklad o zaplacení ke kontrolním ú el m.
(3) Na tržním míst uvedeném v l. 2 odst. 1 písm. a) Tržního ádu je povolen prodej pouze
z prodejních stol , kterými vybaví tržní místo m sto Luha ovice. Sezónní ovoce, zeleninu a
obdobné sezónní zboží je možno prodávat rovn ž z p ív sných vozík , které nesmí ohrožovat
nebo omezovat provoz na vymezeném prostranství.
(4) Prodávající je povinen p edložit kontrolním orgán m požadované doklady a písemnosti a
dbát všech pokyn ur ených pracovník M stského ú adu v Luha ovicích.
(5) Kontrola dodržování Tržního ádu p ísluší ur eným pracovník m M stského ú adu v
Luha ovicích, strážník m M stské policie Luha ovice, p ípadn dalším osobám pov ených
Radou m sta Luha ovice, kte í podávají výzvy k odstran ní nedostatk a poznatky ze své
kontrolní innosti postupují orgán m p íslušným podle zvláštních p edpis .
(6) P i porušení tohoto Tržního ádu se postupuje dle zvláštních p edpis

5,6)

.

l. 8
Záv re ná ustanovení
(1) Tímto na ízením se ruší obecn závazné vyhlášky m sta Luha ovice . 2/1998 Tržní
ád, . 2/1999, . 6/1999, . 7/1999 (úplné zn ní obecn závazné vyhlášky . 2/1998) a
1/2000.
(2) Toto na ízení nabývá ú innosti 1. ledna 2005.

Ing. Bohuslav Marhoul
starosta

PhDr. František Hubá ek
místostarosta
____________________________________________________________________
1/ Zákon . 50/1976 Sb., stavební zákon
2/ Zákon . 455/1991 Sb., živnostenský zákon
3/ § 132 písm. f) zákona . 353/2003 Sb., o spot ebních daních
4/ Obecn závazná vyhláška m sta Luha ovice . 4/2003 O místních poplatcích
5/ § 58 odst. 4 zákona . 128/2000 Sb., zákon o obcích
6/ § 43 odst. 1 zákona . 200/1990, o p estupcích
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