Nařízení
č. 2/2013
Rada města Nové Město nad Metují se na svém zasedání dne 14. října 2013 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 § 11 a § 102 odst. 2 písm. d) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, toto nařízení, kterým se
vydává

Tržní řád
Článek 1
Úvodní ustanovení
(1) Toto nařízení (dále jen „tržní řád“) stanoví podmínky pro prodej zboží včetně nabídky a
poskytování služeb mimo provozovnu určenou k tomuto účelu kolaudačním rozhodnutím podle
zvláštního zákona1 (dále jen „prodej“) na území města Nové Město nad Metují bez ohledu na
charakter prostranství a vlastnictví pozemků, na nichž se nachází místo prodeje a poskytování
služeb.
(2) Prodej se uskutečňuje na tržnici vyznačené v příloze č. 1 tohoto nařízení a na jednotlivých
tržních místech uvedených v příloze č. 1 tohoto nařízení. Jedná se o tato tržní místa:
a) tržní místo č. 1 v ulici T. G. Masaryka o celkové ploše cca 689 m2
b) tržní místo č. 2 v ulici T. G. Masaryka o celkové ploše cca 9 m2
c) tržní místo č. 3 v ulici T. G. Masaryka o celkové ploše cca 25 m2
d) tržní místo č. 4 v ulici Komenského o celkové ploše cca 140 m2.

článek 2
Tržnice
(1) Tržnice je vyhrazené místo určené k prodeji nebo poskytování služeb na veřejném
prostranství.
(2) Tržnice je v Novém Městě nad Metují umístěna v ulici T. G. Masaryka na pozemcích p.p.č.
2291, p.p.č. 2034/24, p.p.č. 379/1, p.p.č. 2290, vše v k.ú. Nové Město nad Metují, na celkové
ploše cca 1.000 m2.
(3) Prodej lze realizovat pouze na stolech nebo ve stáncích. Při prodeji prodávající nesmí
omezovat další prodejce. Dopravní prostředky mohou být na tržnici ponechány pouze po dobu
nutnou pro vykládku a nakládku prodávaného zboží.
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zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů

(4) Stánky a pulty na tržnici je možno použít na základě dohody uzavřené s provozovatelem
prostoru tržnice. Prodejce je povinen dodržovat pokyny provozovatele tržnice o počtu, umístění
a velikosti prodejních míst.
(5) Prodejce je povinen dodržovat na tržnici pořádek a čistotu a zajistit, aby prodej neohrožoval
bezpečnost osob a majetku.
(6) Po ukončení prodeje je prodejce povinen uvést své prodejní místo do původního stavu a uložit
na určené místo vzniklý odpad.

Článek 3
Pravidla pro prodej na tržnici a na tržních místech
(1) Provozovatel tržnice je povinen:
a) provozovat tržnici v souladu s podmínkami určenými tímto tržním řádem a ostatními
právními předpisy, které se vztahují na zajištění jejího řádného provozu
b) v prostoru tržnice zveřejnit tento tržní řád
c) určit prodejcům zboží a poskytovatelům služeb konkrétní prodejní místa
d) vést řádnou evidenci prodejců zboží a poskytovatelů služeb
e) stanovit režim pravidelného úklidu zařízení a všech prostor
f) vymezit prostor k ukládání odpadků i obalů a zajistit vybavenost dostatečným množstvím
nádob na odpad, jeho pravidelný odvoz a likvidaci.
(2) Uživatel tržního místa je povinen:
a) užívat tržní místo v souladu s podmínkami určenými tímto tržním řádem a ostatními
právními předpisy, které se k prodeji na tržním místě vztahují
b) zajistit pravidelný úklid celého prostoru tržního místa
c) zajistit pravidelný odvoz odpadu a jeho likvidaci.

Článek 4
Doba prodeje na tržnici a na tržních místech
(1) Tržnice a tržní místa jsou provozovány celoročně.
(2) Denní doba prodeje je od 6 do 19 hodin včetně sobot a nedělí.

Článek 5
Zákaz některých druhů prodeje nebo poskytování služeb
(1) Na celém území města Nové Město nad Metují je zakázán podomní prodej.
(2) Podomním prodejem pro účely tohoto nařízení se rozumí nabídka a prodej zboží a
poskytování služeb, kdy je bez předchozí objednávky nabízeno, prodáváno zboží a
poskytovány služby uživatelům v objektech určených k jejich bydlení.
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článek 6
Druhy prodeje zboží a poskytování služeb, na které se toto nařízení nevztahuje
Toto nařízení se nevztahuje:
a) na farmářské trhy
b) na prodej zboží pomocí automatů obsluhovaných spotřebitelem
c) na vánoční prodej ryb a stromků, jmelí a chvojí v období od 10. do 24. prosince
kalendářního roku
d) na velikonoční prodej kraslic a pomlázek v období 20 dnů před velikonočním pondělím do
velikonočního pondělí
e) na nabídku a prodej zboží při výstavních a kulturních akcích, slavnostech, veřejných
vystoupeních, sportovních podnicích a jiných podobných akcích,
f) na prodej v pojízdné prodejně nebo obdobném zařízení sloužícím k prodeji zboží nebo
poskytování služeb
g) na ohlášené očkování domácích zvířat
h) na prodej předmětů podle zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně
některých zákonů (zákon o veřejných sbírkách), ve znění pozdějších předpisů

i) na restaurační předzahrádky.
Článek 7
Kontrola a sankce
(1) Kontrolu dodržování tohoto tržního řádu provádí pověření pracovníci Městského úřadu Nové
Město nad Metují a Městská policie Nové Město nad Metují.
(2) Porušení tohoto nařízení se postihuje podle zvláštních právních předpisů2.

Článek 8
Zrušující ustanovení
Tímto nařízením se ruší vyhláška č. 38 účinná ode dne 7. dubna 1998.

článek 9
Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti 15. dnem následujícím po dni jeho vyhlášení.

…………………

…………….…………………

Petr Hable v.r.
starosta

Mgr. Bronislava Malijovská v.r.
místostarostka
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zákon č. 200/1990 Sb. o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 128/200 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
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Vyvěšeno na úřední desce dne: 18. 10. 2013
Sejmuto z úřední desky dne: 5. 11. 2013
Účinnost dnem: 2. 11. 2013
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