Rada obce Velvary vydává dne 3. 11. 2003 podle § 102 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 18 zákona č. 455/1991
Sb., o živnostenském podnikání, (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, toto
nařízení obce č. 1/2003

TRŽNÍ ŘÁD
Tento tržní řád:
• vymezuje podmínky pro prodej zboží a poskytování služeb mimo provozovnu mající
charakter stavby podle zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řízení
(stavební zákon) v platném znění, na území města Velvary
• se vztahuje i na prodej zboží a poskytování služeb na tržištích majících charakter stavby
podle zvl. zákona (s výjimkou § 18 odst. 1 písm. a),b) a c) živnostenského zákona).

Článek 1 - Trhy a jejich organizace
1. Trhy ve městě Velvary povoluje a řídí Městský úřad ve Velvarech.
2. Ve městě se mohou konat:
1. individuální stánkový prodej
2. výroční trhy
3. vánoční trhy
4. příležitostné trhy

Článek 2 - Tržní místa
1. Tržištěm ve Velvarech je na náměstí Krále Vladislava
• pro individuální stánkový prodej je určeno prostranství vedle budovy MěÚ. Povolen
celoroční prodej, kapacita 4 prodejní místa.
• pro konání výročních, vánočních a příležitostných trhů je určena západní část nám.
Krále Vladislava o celkové výměře 2.400 m2 (směrem od silnice k budově MěÚ).
• Tržiště je vybaveno zařízením sloužícím k zajištění osobní hygieny prodávajících,
zdrojem pitné vody a odpadkovými nádobami.
2. Městský úřad ve Velvarech může určit další tržní místa po projednání a schválení městskou
radou, okresní hygienickou stanicí (OHES) a okresní veterinární správou (OVS).

Článek 3 - Oprávnění k prodeji
Podmínky prodeje a činnosti, která s prodejem souvisí, určují zvláštní předpisy. Prodávajícím může
být fyzická osoba starší 18 let a právnická osoba oprávněná k prodeji zboží či poskytování služeb
podle zvláštních předpisů za dodržení platných právních předpisů. Na prodejních místech může
prodávat rovněž fyzická osoba starší 18 let, která provozuje zemědělskou výrobu a je evidována dle
zákona č. 219/1991 Sb., (soukromě hospodařící rolník), dále osoba, která podniká na základě jiného
než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů a občané bez povolení na základě dokladu
o vlastnictví zahrady nebo pozemku v případě, že jde o drobnou zemědělskou nebo zahrádkářskou
produkci.
1. Na trzích se mohou prodávat s omezením:
• med - jen s potvrzením příslušné OVS, že med pochází od zdravého včelstva (v
chovu včel se nevyskytuje mor ani hniloba včelího plodu). Do oběhu lze uvádět
pouze med, který neobsahuje patogenní činitele v množství škodlivém pro zdraví
lidí. Med lze prodávat pouze v uzavřených hygienicky nezávadných obalech s
etiketou a údaji o prodejci (výrobci) medu, druhu, skupině, množství a době

minimální trvanlivosti.
• slepičí vejce konzumní - po předložení osvědčení o splnění podmínek pro výrobu,
zpracování, ošetřování, skladování a přepravu živočišných produktů. Vejce musí být
čerstvá (ne starší než osm dnů), prosvícená a označená. Označena kódem třídění,
nebo kódem, který přidělí OVS. Barva značení je červená, značení musí být zřetelné
(čitelné). Vejce lze prodávat pouze pod přístřeškem a teplota při prodeji nesmí
klesnou pod 0oC a dlouhodobě nesmí stoupnout nad 18oC.
• živá drobná zvířata - drůbež, králíci, kůzlata a jehňata (mladší než 3 měsíce), holubi,
psi, kočky, exotické ptactvo - po předložení platného osvědčení OVS o dobrém
zdravotním stavu zvířat a o bez nákazové situaci v místě původu. Tato zvířata lze
prodávat za předpokladu, že bude zajištěno jejich napájení a budou chráněna před
nepříznivými vlivy počasí (přímé sluneční paprsky, déšť, mráz).
• houby - jen na základě platného osvědčení o znalosti hub, prodávané houby musí být
rozkrojeny jedním podélným řezem.
• chvojí, jmelí a šišky - jen na základě dokladů o nabytí zboží.
• potraviny a kosmetiku - lze prodávat pouze při příležitostných akcích na základě
projednání a odsouhlasení konkrétního sortimentu s OHS Kladno.
2. Na trzích je zakázáno prodávat:
• všechna zvířata s výjimkou zvířat uvedených v článku 3., bod a) a všechny živočišné
produkty - s výjimkou medu, slepičích vajec, sušených krmiv pro oblíbená zvířata a
masové konzery pro oblíbená zvířata.
• podomácku zpracované sušené houby a výrobky z hub
• domácky vyráběné kompoty, sirupy a ostatní konzervárenské výrobky
• tabákové výrobky
• zbraně všeho druhu
• zábavná pyrotechnika
• byliny
• pornografická díla

Článek 4 - Podmínky prodeje
1. Před zahájením prodeje je prodávající povinen požádat správce tržiště o určení místa prodeje
a předem zaplatit poplatek z tržního místa podle vyhlášky o místních poplatcích. Prodávající
je povinen se prokázat průkazem totožnosti a oprávněním k podnikání. Zaměstnanec
pověřený prodejem je povinen se prokázat dokladem o pracovním vztahu a fotokopií
oprávnění k podnikání svého zaměstnavatele.
2. Provozovna (stánek, pojízdná prodejna či obdobné zařízení), sloužící k prodeji zboží nebo
poskytování služeb, musí být viditelně označena jménem a příjmením podnikatele (popř.
firmou), identifikačním číslem, údajem o sídle nebo místě podnikání a dále jménem a
příjmením osoby odpovědné za činnost provozovny.
3. Prodávané zboží musí být označeno cenami, které platí v okamžiku nabídky nebo zpřístupnit
ceník nebo informovat o cenách jiným vhodným způsobem.
4. Při prodeji váženého a měřeného zboží musí prodávající používat pouze měřidla schválená
pro použití obchodní činnosti a ověřená.
5. Prodejní pult, na němž jsou nabízeny potraviny, ovoce a zelenina musí být umístěn nejméně
70 cm nad zemí. Ostatní zboží musí být během prodeje přehledně uloženo v bednách nebo
koších alespoň 30 cm nad zemí.
6. Prodávající je povinen vydat zákazníkovi doklad o zakoupení zboží pokud o něj zákazník
požádá.
7. Prodávající je povinen informovat zákazníky o záruce na prodávané zboží a při reklamaci
dodržovat ustanovení občanského zákoníku.

8. K prodeji zboží s omezením je nutný posudek příslušného orgánu dle článku 3 tržního řádu.
9. Nabízené a prodávané zboží musí mít minimálně běžnou tržní jakost. Zelenina, brambory a
lesní plody musí být řádně očištěny, zbaveny hlíny a zvadlých částí. Ovoce a zelenina nesmí
být vykrajované.
10.Orgány OVS nebo OHES mohou omezit nebo zakázat prodej živých zvířat a zemědělských
produktů při nedodržování stanovených podmínek prodeje a jakosti zboží nebo vzhledem k
nákazové situaci.
11.Prodávající je povinen udržovat pronajaté tržní místo v čistotě a po ukončení prodeje místo a
jeho okolí řádně uklidit. Při prodeji je nutno respektovat obecně závaznou vyhlášku o čistotě
a úpravě města.

Článek 5 - Provozovatel tržiště
1. Provozovatelem tržiště je Městský úřad ve Velvarech.
2. Provozovatel tržiště zabezpečuje v souladu s platnými hygienickými předpisy pracovní a
provozní podmínky tržiště, zejména
1. dostatečný zdroj pitné vody pro zajištění osobní hygieny prodávajících a pro provoz
tržiště,
2. vybavení tržiště odpovídajícím hygienickým zařízením pro prodávající,
3. vhodný způsob čištění tržiště,
4. stanoviště odpadkových nádob nebo košů pro dočasné skladování odpadků.
3. Provozovatel určuje tržní dobu na tržištích.
4. Provozovatel jmenuje k řízení provozu tržiště odpovědného správce.

Článek 6 - Doba prodeje zboží a poskytování služeb na tržišti
1. Tržní doba na tržišti je ve všední dny od 8 hod. do 17 hod. v sobotu od 8 hod. do 12 hod.
2. U výročních, vánočních a příležitostných trhů je tržní doba stanovena individuálně.

Článek 7 - Poplatky
1. Veškeré poplatky spojené se stánkovým prodejem a provozem na tržištích jsou stanoveny
Obecně závaznou vyhláškou o poplatcích pro město Velvary. Prodávající jsou povinni
respektovat poplatkové sazby podle této vyhlášky a podle všech jejich dodatků a změn.
2. Poplatek vybírá osoba pověřená MěÚ v hotovosti a vydává o zaplacení doklad. Tento doklad
je nutno uschovat pro případnou kontrolu.

Článek 8 - Kontrola dodržování tržního řádu
1. Správce tržiště ustanovuje Městský úřad ve Velvarech.
2. Správce tržiště:
1. odpovídá za dodržování tržního řádu,
2. má právo kontroly na tržišti a pravomoc postihu při zjištění a nápravě nedostatků,
3. určuje prodávajícím prodejní místo na tržišti,
4. vybírá poplatky z tržního místa a vydává stvrzenky,
5. uschovává inspekční knihu pro záznamy kontrolních orgánů.
3. Kromě správce tržiště mohou kontrolu dodržování tržního řádu vykonávat pověření
pracovníci Městského úřadu ve Velvarech a orgány k tomu oprávněné podle zvláštních
předpisů.
4. Porušení tohoto nařízení se postihuje podle zvláštních právních předpisů: Zákon č. 455/1991
Sb., o živnostenském podnikání, zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, zákon č.
200/1990 Sb., o přestupcích, všechny ve znění pozdějších předpisů, pokud se nejedná o
přečin nebo trestný čin.

Článek 9 - Závěrečná ustanovení
1. Nařízení obce č. 1/2003 - Tržní řád - se vztahuje na celé území obce a je závazné pro celý
územní obvod včetně soukromých pozemků.
2. Pro řízení ve věcech poplatků platí zvláštní předpisy.
3. Toto nařízení obce nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
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