
   

VYHLÁŠKA MĚSTA BECHYNĚ č.24/98 

kterou se vydává TRŽNÍ ŘÁD 

  

Město Bechyně vydává na základě § 24 odst. 1 zákona ČNR č. 367/1990 Sb. , o obcích, ve znění 
pozdějších předpisů a na základě § 18 zák. č. 455/91 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění 
pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku  

T r ž n í ř á d 

článek l 

Úvodní ustanovení 

Tato obecně závazná vyhláška upravuje podmínky stánkového a obdobného prodeje zboží a poskytování 
služeb (dále jen tržní prodej) na místech vyhrazených k tomuto účelu na území města Bechyně . 

článek 2 

Místo trhu a způsob prodeje 

1) 

Na území města Bechyně lze tržní prodej provádět pouze ve vymezeném prostoru - horní část náměstí T. 
G. Masaryka směrem od lékarny ke kašně (prostor je ohraničen dřevěnými truhlíky na květiny). 

2) 

V případě, že nelze tržní prodej z jiných důvodů uskutečnit na vymezeném tržním místě (např. prodej 
přímo z automobilu, velké rozměry prodejního zařízení, nebo krátkodobé používání místa za účelem 
poskytování služeb pro občany - opravna , čistírna), lze tento prodej nebo poskytnutí služby uskutečnit 
na parkovišti mezi ulicí Libušinou a Čechovou a jen po předchozím souhlasu živnostenského odboru MěÚ 
Bechyně.  

3) 

Na ostatních místech na území města je možno prodávat jen po předchozím souhlasu živnostenského 
odboru MěÚ Bechyně.  

4) 

Zvláštní povolení není nutné při organizování tržního prodeje při veřejných kulturních akcích a jiných 
společenských událostí pořádaných a organizovaných MěÚ. 

článek 3 

Oprávnění k prodeji 

Na místech určených pro tržní prodej mohou prodávat: 

- právnické a fyzické osoby, jestliže mají pro tuto činnost platné oprávnění (živnostenský list, oprávnění 
soukromě hospodaříčího zemědělce) 



- fyzické osoby prodávající nezpracované výrobky z vlastní drobné pěstitelské a chovatelské činnosti a 
prodávající lesní plodiny. 

článek 4 

Podmínky prodeje 

(1) 

Prodejní doba je stanovena takto: 

od l. l0. do 30. 4. 7.00 - 17.00 hod. 

od l. 5. do 30. 9. 6.00 - 19.00 hod. 

(2) 

Prodejci mohou prodávat všechny druhy zboží a výrobků pokud odpovídají platným předpisům a splňují 
požadované normy. 

(3) 

Při prodeji potravinářských a zemědělských produktů musí být dodržovány všechny platné hygienické, 
veterinární a ostatní zvláštní předpisy týkající se tohoto prodeje 

(4) 

Je zakázáno prodávat zboží a poskytovat služby zvláštními zákony zakázané, nebo které jsou v rozporu s 
dobrými mravy a obecnými zásadami veřejné morálky. Dále je zakázán prodej jedů, žíravin a ostatních 
látech škodlivých zdraví.  

(5) 

Prodejce je povinen zboží označit cenami případně při poskytování služeb informovat o cenách viditelně 
ceníkem. 

(6) 

Při kontrole je prodávající povinen předložit : 

průkaz totožnosti, živnostenský list, potrvzení o zaplacení místního poplatku, doklad o nabytí zboží , 
inspekční knihu, při prodeji poživatin vyjádření okresního hygienika a atestem o zdravotní nezávadnosti, 
při prodeji hub osvědčení o znalosti hub vydávaného hygienickou službou, při prodeji vajec povolení 
orgánů veterinární správy.  

(7) 

Prodejní místo (stánek , stůl aj.) musí být na vhodném a trvale viditelném místě označeno obchodním 
jménem, identifikačním číslem, popř. jménem a příjmením osoby odpovědné za prodej.  

(8) 

Prodávající je povinen udržovat na místě prodeje pořádek a po skončení prodeje zanechat prostor, který 
užíval při prodeji i jeho nejbližší okolí čistý a uklizený. Při prodeji zboží, kde vzniká odpad, zajistit 
odpovídající nádoby na odpad a jeho odvoz.  

(9) 



Není dovoleno stánky a jejich části rozkládat a ani jinak s nimi manipulovat v době nočního klidu od 
22.00 hod. do 6.00 hod. ani ponechávat je na tržním místě přes noc. U postaveného stánku se musí 
nepřetržitě zdržovat prodejce nebo jím pověřená osoba.  

(10) 

Prodejní místa uvnitř vymezeného prostoru náměstí nejsou rezervována. Vjezd motorových vozidel do 
tohoto prostoru je povolen jen na dobu nezbytně nutnou k vyložení a naložení zboží , není dovoleno 
ponechávat motorová vozidla ve vyhrazeném prostoru. Parkování motorových vozidel je dovoleno pouze 
na místech k tomuto účelu určených. 

článek 5  

Poplatky 

.Místní poplatek za užívání veřejného prostranství je vybírán v souladu s platnou vyhláškou o místních 
poplatcích a je splatný na místě před zahájením prodeje u správce tržiště, kterou je osoba pověřená 
MěÚ.  

článek 6  

Řízení a kontrola stánkového prodeje 

(1) 

Stánkový prodej organizují a kontrolují pověření pracovníci MěÚ a zaměstnanci živnostenského odboru 
MěÚ. Prodávající jsou v souladu s ustanoveními této vyhlášky a ostatními obecně platnými právními 
předpisy povinni respektovat jejich pokyny. 

(2) 

Průběh tržního prodeje řídí správce tržiště, který zároveň vybírá poplatek z prodejního místa.  

Kontrolu prodeje provádí oprávněné orgány, kterým toto oprávnění vyplývá ze zákona a další osoby na 
základě pověření MěÚ Bechyně. 

(3) 

Řízení ve věcech upravech touto vyhláškou se řídí zákonem o správním řízení. 

článek 7 

Sankce 

(1) 

Za porušení této obecně závazné vyhlášky lze v souladu s § 46 zák. č. 200/90 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů, fyzické osobě uložit pokutu do výše 30 000,- Kč a podle § 47 odst. ů písm. g) cit. zákona 
pokutu dovýše 50 000,- Kč. V blokovém řízení pak pokutu do výše 1000,- Kč.  

(2) 

Za porušení této obecně závazné vyhlášky lze v souladu s § 50 zák. č. 367/90 Sb.,ve znění pozdějších 
předpisů, právnické osobě a podnikateli uložit pokutu do výše 100 000,- Kč. 

(3) 



Poruší-li fyzická nebo právnická osoba tržní řád může živnostenský úřad příslušný podle sídla nebo místa 
podnikání uložit pokutu až do výše 20 000,- Kč nebo pozastavit provozování živnosti anebo živnostenské 
oprávnění zřušit.  

článek 8 

Závěrečná ustanovení  

Tato vyhláška nabývá účinnosti 1. 4. 1998. 

V Bechyni dne 16. 3. 1998 

Jan Charypar    Božena Vorlová 

starosta    zástupce starosty 

Vyvěšeno na úřední desku dne 16. 3. 1998 na dobu 15 dnů.  

  

 


