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Nařízení  města  Lanškroun  č .  4/2007, tržní  řád  

Rada města Lanškrouna na svém zasedání dne 17.12.2007 usnesením č. 952/2007 , vydala na 
základě ustanovení § 18, odst. 1 a 3 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen živnostenský zákon), a v souladu s ustanovením § 11, 
odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, toto 
nařízení města: 

ČÁST PRVNÍ - Úvodní ustanovení 

Článek I - Účel nařízení města 

1. Pro nabídku, prodej zboží (dále jen prodej) a poskytování služeb mimo provozovnu 

určenou k tomuto účelu kolaudačním souhlasem podle zvláštního zákona 1) tržní řád 
vymezí: 

a) místa pro prodej a poskytování služeb, jimiž jsou zejména tržiště a jejich 

rozdělení 

b) stanovenou kapacitu a přiměřenou vybavenost tržišť 

c) dobu prodeje zboží a poskytování služeb na tržišti 

d) pravidla pro udržování čistoty a bezpečnosti na tržišti 

e) pravidla, která musí dodržet provozovatel tržiště k zajištění jeho řádného 
provozu 

2. Ustanovení článku IX “Pravidla pro udržování čistoty a bezpečnosti” a článku X 
“Pravidla k zajištění řádného provozu” tohoto nařízení města se vztahují i na prodej 

a poskytování služeb na tržnicích, která mají charakter stavby podle zvláštního 
zákona1). 

 

        Článek II -  Vymezení pojmů 

 Pro účely tohoto nařízení města se rozumí: 

a) tržištěm (tržnicí) neuzavíratelný, uzavíratelný nebo částečně uzavíratelný nezastřešený 
prostor, kde je prodáváno zboží nebo jsou poskytovány služby a ve kterém je umístěn 

více než jeden stánek, 
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b) tržní místo – veřejně přístupné prostranství, umístěné mimo tržiště, na němž je povolen 

prodej zboží nebo poskytování služeb dle čl. IV tohoto nařízení 

c) předsunuté prodejní místo – místo pro prodej zboží nebo poskytování služeb na 

prodejních stáncích, pultech a jiných podobných zařízeních ve stejném sortimentu zboží 

jako v provozovně určené k tomuto účelu kolaudačním souhlasem, kolaudačním 

rozhodnutím podle zvláštního zákona 1), se kterou předsunuté prodejní místo funkčně 

souvisí. Předsunuté prodejní místo je zřizováno v těsné blízkosti přímo před vlastní 

provozovnou a musí mít stejného provozovatele 

d) prodejní místo – vymezené místo na tržištích, tržních místech a předsunutých 

prodejních místech, na kterém se prodává zboží a poskytují služby z odpovídajícího 
prodejního zařízení z hlediska platných hygienických 2) , požárních a bezpečnostních 

předpisů, mimo provozovnu určenou k tomuto účelu kolaudačních souhlasem, 

kolaudačním rozhodnutím podle zvláštního zákona 1) 

e) kapacita tržiště – počet prodejních míst v rámci příslušného tržiště  

f) provozovatel – fyzická nebo právnická osoba provozující tržiště, tržní místo nebo 
předsunuté prodejní místo 

g) pochůzkový prodej – prodej zboží s použitím přenosného nebo neseného zařízení 

(konstrukce, tyče, závěsného pultu, ze zavazadel, tašek a podobných zařízení) nebo 
přímo z ruky. Není rozhodující, zda ten, kdo zboží prodává, se přemísťuje nebo postává 

na místě. 

h) podomní obchod – podomní prodej zboží, poskytování služeb, případně i jen nabídka 

obojího, provozovaný bez pevného stanoviště obchůzkou jednotlivých bytů, domů 

i) noční doba – pro účely tohoto nařízení se jedná o čas od 22.00 hod. do 6.00 hod. 
následujícího dne. 

 

Článek III - Působnost nařízení města 

 Nařízení města se vztahuje na území města Lanškrouna, včetně místních částí. 
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ČÁST DRUHÁ 

Článek IV - Místa pro prodej a poskytování služeb 

1. Na území města Lanškrouna lze provozovat prodej zboží a poskytování služeb mimo 

provozovnu k tomuto účelu určenou kolaudačním souhlasem podle zvláštního 

zákona1) pouze na místech vymezených přílohou č. 1 A tohoto nařízení města,. 

2. Vánoční trhy tj. prodej ryb, stromků, jmelí , chvojí, vánočních ozdob, výrobků s 
vysokým podílem řemeslné práce atp., velikonoční prodej kraslic a pomlázek je 
povolen na místech vymezených přílohou č. 1 A a 1 B . Vánočními trhy se rozumí 
prodejní akce pořádané v intervalu od 07. do 24. prosince běžného roku. Za 
velikonoční prodej kraslic a pomlázek se pokládá jejich prodej v období 20 dnů před 
velikonočním pondělím. 

3. U příležitosti sportovních a kulturních podniků, slavností, reklamních a prodejních 
akcí je povoleno krátkodobě a jednorázově prodávat zboží a poskytovat služby, které 

se obvykle při těchto příležitostech nabízí pouze na místech konání těchto akcí. Musí 

být dodržována ostatní ustanovení tohoto nařízení. 

 

Článek V - Stanovení kapacity a přiměřené vybavenosti 

1. Kapacita jednotlivých tržišť a tržních míst je stanovena v příloze č. 1 tohoto nařízení 
města. 

2. Přiměřeným vybavením jednotlivých tržišť a tržních míst se rozumí existence 

odpovídajícího prodejního zařízení, dále pak dostatečné množství nádob na odpadky. 
U předsunutých forem prodeje lze používat pouze zařízení odpovídající, jak povaze 
poskytovaných služeb, tak velikosti prodejního místa. 

3. Tržiště a tržní místa musí být dle charakteru prodávaného zboží nebo poskytované 

služby dále vybaveny takto: 

•••• u potravin 2,3) zařízeními požadovanými zvláštními předpisy 4,5), 

•••• 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,  

•••• u oděvů samostatným, alespoň plentou odděleným prostorem a zrcadlem pro jejich 
vyzkoušení, 
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•••• u obuvi místem ke zkoušení obuvi vsedě a lžící na boty, 

4. Tržiště a tržní místa musí být vybaveny takovým osvětlením, které umožní spotřebiteli 

prohlédnout prodávané zboží, přečíst návod ke spotřebě a označení prodejních zařízení 

podle zvláštních předpisů 6). 

 

Článek VI -   Doba prodeje a poskytování služeb  

1.  Tržiště, tržní místa a předsunuté formy prodeje mohou být provozovány po dobu 

celého roku s přihlédnutím k sortimentu prodávaného zboží a poskytovaných služeb. 

2. Doba prodeje zboží a poskytování služeb je stanovena takto:provoz na tržištích 
a tržních místech je ve městě Lanškroun zakázán po 22. hodině až do doby ukončení 

noční doby. 

  

Článek VII - Druhy prodeje zboží a poskytování služeb, na které se nařízení nevztahuje 

Toto nařízení se v souladu s ust. § 18 odst. 3 živnostenského zákona nevztahuje na prodej 
zboží pomocí automatů obsluhovaných spotřebitelem 7), na prodej tisku prostřednictvím 

kamelotů, na prodej vstupenek na kulturní akce před objekty, v nichž se konají, v den jejich 
konání, na zásilkový prodej. 

 

 Článek VIII - Zakázané druhy prodeje zboží a poskytování služeb 

V souladu s ust. § 18 odst. 3 živnostenského zákona jsou tyto druhy prodeje zboží nebo 
poskytování služeb prováděné mimo provozovnu na území města Lanškrouna zakázány: 

• Pochůzkový prodej je v územním obvodu města Lanškroun zakázán vyjma 

charitativních akcí. 

• Podomní prodej je zakázán bez výjimky. 

• Nabízení pornografického tisku je zakázáno, s výjimkou případů, kdy je tento tisk 

nabízen v zatavené folii upravené tak,aby byl viditelný pouze název tisku. 

• Na tržišti a na tržním místě je zakázán prodej tabákových výrobků, zbraní a střeliva, 

pyrotechnických předmětů pro zábavné účely třídy nebezpečnosti II., III., a IV. 8) 
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ČÁST TŘETÍ 

 Článek IX - Pravidla pro udržování čistoty a bezpečnosti 

 Při prodeji zboží a poskytování služeb jsou všechny zúčastněné osoby (provozovatelé, 
prodejci a poskytovatelé služeb) povinny: 

• zabezpečit trvalý a řádný úklid, udržovat čistotu stánků a míst pro prodej 

a poskytování služeb, 

• průběžně odstraňovat odpad i obaly ze zboží na určené místo, 

• k prodeji a poskytování služeb užívat jen místa k tomu určená, neumisťovat před 

stánky předměty, které by ztěžovaly nebo znemožňovaly průchod zákazníkům, 

• další pravidla a povinnosti jsou stanoveny jinými právními předpisy a to hlavně 

zákonem o ochraně veřejného zdraví, veterinárním zákonem, zákonem o potravinách a 

tabákových výrobcích, zákonem o odpadech, zákonem o obalech a zákonem o provozu na 
pozemních komunikacích. 

  

Článek X -  Pravidla k zajištění řádného provozu 

Provozovatel tržiště a tržního místa je povinen:  

a) seznámit prodejce s pravidly k zajištění řádného provozu, zejména: 

•••• se stanovením provozní doby 

•••• s povinností dodržovat čistotu a bezpečnost 

b) přidělit prodejcům a poskytovatelům služeb prodejní zařízení, nebo konkrétní prodejní 
místa 

c) na vhodném a trvale viditelném místě umístit tržní řád 

d) zveřejnit informaci, kdo je provozovatelem a kontakty na odpovědnou osobu 

e) zajistit provádění pravidelného úklidu zařízení a všech prostor  
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f) určit prostor pro odkládání odpadů, zajistit dostatečný počet sběrných nádob pro 

jednotlivé druhy a kategorie odpadů, zajistit pravidelný odvoz těchto odpadů 

g) zajistit dostatečný počet sběrných nádob na odpad od zákazníků včetně pravidelného 
svozu tohoto odpadu 

h) zajistit, aby zde nebyl realizován prodej mimo přidělená místa 

i) zajistit pro prodejce a poskytovatele služeb možnost používání hygienického zařízení 

(záchod, tekoucí voda) 

j)  umožnit prodej hub jen osobám držícím osvědčení prokazující znalost hub, vydaného 

orgánem ochrany veřejného zdraví 

 

 Článek XI - Řízení tržiště, tržního místa 

1. Správu tržišť a tržních míst zajišťuje provozovatel nebo jím pověřený pracovník.  

2. Správu tržišť a tržních míst na pozemcích ve vlastnictví města Lanškroun zajišťuje 
město Lanškroun. 

3. Provozovatel je povinen vést řádnou evidenci prodejců zboží a poskytovatelů služeb 

včetně údaje o druhu jimi prodávaného zboží či poskytované služby. 

4. Provozovatel je oprávněn požadovat od prodávajících splnění podmínek pro prodej 

podle tohoto tržního řádu. V případě zjištěných nedostatků vyzve dotčené osoby 
k jejich neprodlenému odstranění. Pokud nebude odstraněn takový nedostatek 

v určené lhůtě, podá pověřená osoba podnět k uplatnění sankčního postihu. 
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ČÁST ČTVRTÁ 

Článek XII - Dozor a kontrolní orgány 

 Kontrolní činnost na tržišti, tržních místech a předsunutých prodejních místech jsou 

oprávněni provádět pracovníci kontrolních orgánů9), a strážníci městské policie.  

  

 Článek XIII -  Sankce za porušení ustanovení nařízení města 

1. Porušení tohoto nařízení se postihuje podle zvláštních právních předpisů.  

 

 Článek XIV - Závěrečná ustanovení 

Užívání pozemků ve vlastnictví Města Lanškrouna za účelem prodeje zboží a poskytování 

služeb na tržištích a tržních místech stanoví Obecně závazná vyhláška města Lanškroun 
o místním poplatku za užívání veřejného prostranství. 

 
 Článek XVI  - Účinnost 

Toto nařízení města Lanškrouna nabývá účinnosti patnáctým dnem následujícím po dni 
vyhlášení. 

 
 

 

Ing. Martin Košťál,  
starosta města Lanškroun  
 

 

 
Vyvěšeno dne: 20. 12. 2007   

 

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

2) Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 295/1997 Sb., o hygienických požadavcích na 
prodej potravin a rozsah vybavení prodejny 

3) Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění 

některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

4) Vyhláška č. 347/2002 Sb., o hygienických požadavcích na prodej potravin a rozsah 
vybavení prodejny podle sortimentu prodávaných potravin 
Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících 

zákonů 
Vyhláška č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby 

a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných 

5) Vyhláška č. 375/2003 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 166/1999 
Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), 

ve znění pozdějších předpisů, a o veterinárních požadavcích na živočišné produkty, ve 

znění vyhlášky č. 639/2004 Sb. 

6) § 17 odst. 7 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), 

ve znění pozdějších předpisů 

7) § 17 odst. 10 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský 

zákon), ve znění pozdějších předpisů 

8) vyhláška Českého báňského úřadu č. 174/1992 Sb., o pyrotechnických výrobcích 
a zacházení s nimi 

9) Zákon ČNR č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů  
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Příloha č. 1 – stanovení míst a kapacity pro prodej zboží a poskytování služeb 

  

A) Tržiště a tržní místa : 

• Tržiště Pivovarské nám. - cca 12 prodejních stánků 

• Ulice 5. května (u objektu bývalé městské tržnice) - cca 2 prodejní stánky 

 

B) Jednorázové akce : 

• Nám. J. M. Marků - cca 10 prodejních stánků 

• Nám. A. Jiráska - cca 6 prodejních stánků 

• Zámecké nádvoří - cca 6 prodejních stánků 

 


