
               Město Janovice nad Úhlavou 
 
 

Nařízení obce číslo  01/2015 
TRŽNÍ ŘÁD 

 
Zastupitelstvo města Janovice nad Úhlavou rozhodlo usnesením č. 56/2015 ze dne 
24.08.2015 vydat v souladu s ustanoveními § 12 a § 84, odst. 2), písmeno h), zákona číslo 
128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) v platném znění a v souladu s ustanoveními § 18, 
zákona číslo 280/1997 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon číslo 455/1991 Sb., o 
živnostenském podnikání (živnostenský zákon) v platném znění  
 

toto nařízení obce: 
 

Článek I. 
Úvodní ustanovení 

 
1. Účelem tohoto nařízení obce je stanovit podmínky, za kterých lze v územním obvodu 
Města Janovice nad Úhlavou uskutečňovat nabídku, prodej zboží a poskytování služeb 
mimo provozovnu určenou k tomuto účelu kolaudačním rozhodnutím podle stavebního 
zákona. 
 
2. Toto nařízení obce je závazné pro celý územní obvod Města Janovice nad Úhlavou bez 
ohledu na charakter prostranství a vlastnictví k němu. 
 
 

Článek II. 
Základní pojmy 

 
1. Pro účely tohoto nařízení obce se rozumí: 
a) tržní místo = vymezený prostor, na kterém se na jednom nebo na více jednotlivých 
prodejních místech uskutečňuje prodej nebo poskytují služby; 
 
b) prodejní místo = konkrétně určené místo na tržním místě, na kterém se prodává zboží, 
nebo poskytují služby; 
 
c) pojízdný prodej = prodej uskutečňovaný z pojízdných prodejních zařízení, zejména 
z automobilu; 
 
d) podomní prodej = prodej, kde je bez předchozí objednávky dům od domu nabízeno a 
prodáváno zboží, popř. poskytovány služby; 
 
e) pochůzkový prodej = nabídka nebo prodej provozovaný formou pochůzky, při němž je 
potenciální uživatel zboží nebo služeb vyhledáván prodejcem z okruhu osob na veřejném 
prostranství a nerozhoduje, zda se prodejce pohybuje či stojí na místě;  



f) prodejce = fyzická nebo právnická osoba, která prodává zboží nebo poskytuje služby; 
 
g) restaurační zahrádka = vymezené místo mimo provozovnu určenou k tomuto účelu podle 
stavebního zákona, na kterém se uskutečňuje prodej, a které funkčně souvisí 
s provozovnou. 
 
 

Článek III. 
Místa pro prodej a poskytování služeb 

 
1. Všichni zájemci o prodej zboží nebo poskytování služeb mimo provozovnu na veřejném 
prostranství územního obvodu Města Janovice nad Úhlavou jsou povinni využívat k této 
činnosti pouze tržní místa, které vymezuje toto nařízení obce. Tržní místa vymezená tímto 
nařízením obce jsou popsána v následujících odst. 2) a jejich grafické znázornění je uvedeno 
v Příloze č. 1, která je nedílnou součástí tohoto nařízení obce. 
 
2. Tržní místa pro prodej a poskytování služeb: 
a) Tržní místo, na němž je povolen prodej zboží a poskytování služeb: 
Pozemková parcela č. KN 2877 v k.ú. Janovice nad Úhlavou – zpevněná plocha před 
budovou hasičské zbrojnice Janovice nad Úhlavou. Přesné umístění prodejního místa určí 
Městský úřad Janovice nad Úhlavou před zahájením prodeje nebo poskytování služeb. 
 
b) Tržní místo, na nichž je povolen prodej nebo poskytování služeb v době pouti: 
Pozemková parcela č. KN 25/9 v k.ú. Janovice nad Úhlavou – veřejné prostranství (louka) 
mezi areálem fotbalového hřiště a řekou Jelenkou. 
 
c) Tržní místo, na němž je povoleno umístění zábavných atrakcí v průběhu pouti: 
Pozemková parcela č. KN 25/9 v k.ú. Janovice nad Úhlavou – skateboardový a streetballový 
areál a bezprostředně přiléhající prostory. 
 
d) Tržní místo, na kterém lze provozovat cirkusy, přírodní divadla apod.: 
Pozemkové parcely č. KN 58/1 a č. 65/1 v k.ú. Janovice nad Úhlavou – hasičské cvičiště. 
 
3. Užívání výše popsaných tržních míst je možné výhradně po udělení souhlasu Městského 
úřadu Janovice nad Úhlavou a po zaplacení místního poplatku, který stanovuje platná 
obecně závazná vyhláška o místních poplatcích. 
 
 

Článek IV. 
Omezení některých druhů prodeje 

 
1. Podomní prodej (viz článek II., odst. 1, písm. d) a pochůzkový prodej (viz článek II., odst. 
1, písm. e) jsou zakázány v celém územním obvodu Města Janovice nad Úhlavou. 
 
 
 
 



Článek V. 
Stanovení kapacity prodejních míst 

 
Tržní místo:       Počet prodejních míst: 
 
Tržní místo podle čl. III., odst. 2, písm. a)      3 
 
Tržní místo podle čl. III., odst. 2, písm. b)             20 
 
Tržní místo podle čl. III., odst. 2, písm. c)             neurčuje se 
 
Tržní místo podle čl. III., odst. 2, písm. d)    neurčuje se 
 
 

Článek VI. 
Stanovení doby prodeje a poskytování služeb 

 
1. Prodej a poskytování služeb podle tohoto nařízení je povolen takto:  

• středa v době od 08.00 hodin do 18.00 hodin 
 
2. Prodej a poskytování služeb v době pouti je povolen takto: 

• sobota  od 8.00 do 21.00 hodin 

• neděle  od 8.00 do 18.00 hodin 
 
3. Provoz zábavných atrakcí v době pouti, je povolen takto: 

• pátek   od 15.00 do 20.00 hodin 

• sobota  od 8.00 do 21.00 hodin 

• neděle  od 8.00 do 20.00 hodin 
 
4. Dobu užívání tržního místa podle čl. III., odst. 2, písm. d) tohoto nařízení obce stanovuje 
Městský úřad Janovice nad Úhlavou samostatně pro každou akci. 
 
5. V restauračních zahrádkách je stanoven provoz shodný s provozní dobou provozovny, 
s níž funkčně souvisí.  

 
 

Článek VII. 
Stanovení přiměřené vybavenosti 

  
1. Tržní místa musí být vybavena podle charakteru prodávaného zboží nebo poskytované 
služby následovně: 
 
a) při prodeji potravin musí prodejce zajistit vybavení v souladu se zvláštními předpisy; 
 
b) nestanoví-li zvláštní předpis jinak, jednotlivá prodejní místa musí být prodejcem viditelně 
označena alespoň: 

• obchodní firmou, jménem a příjmením fyzické osoby nebo názvem právnické osoby, 



• identifikačním číslem prodejce, bylo-li přiděleno, 

• údajem o sídle nebo místě podnikání (nemá-li prodejce sídlo nebo místo podnikání 
údajem o místě obdobném (např. bydliště) 

• jménem a příjmením osoby odpovědné za činnost na jednotlivém prodejním místě. 
 
 

Článek VIII. 
Udržování čistoty a dodržování pravidel bezpečnosti na prodejních místech 

 
1. Při prodeji a poskytování služeb jsou prodejci a poskytovatelé služeb povinni postupovat 
v souladu obecně závaznými právními předpisy. 
 
2. Prodejci a poskytovatelé služeb na prodejních místech jsou zejména povinni: 
 
a) prodávat zboží nebo poskytovat služby pouze na místech určených tímto nařízením obce, 
 
b) dodržovat základní hygienické podmínky při prodeji a poskytování služeb, 
 
c) udržovat pořádek na prodejním místě, zejména zajistit likvidaci odpadu, který vznikne 
v souvislosti s prodejem nebo s poskytováním služeb, 
 
d) udržovat volné průchody, průjezdy a únikové cesty podle nařízení Městského úřadu 
Janovice nad Úhlavou, 
 
e) dodržovat platné požární a bezpečnostní předpisy, 
 
f) řídit se všemi dalšími nařízením Městského úřadu Janovice nad Úhlavou. 
 
 

Článek IX. 
Povinnosti provozovatele 

 
1. Městský úřad Janovice nad Úhlavou zodpovídá za zajištění řádného provozu prodejních 
míst při respektování všech podmínek daných tímto nařízením obce a obecně závaznými 
předpisy. 
 
2. Městský úřad Janovice nad Úhlavou zodpovídá zejména za: 
 
a) určování míst jednotlivým prodejcům a poskytovatelům služeb, 
 
b) veřejné umístění této vyhlášky, 
 
c) kontrolu dodržování pořádku na prodejních místech. 
 
 
 
 



Článek X. 
Sankce a kontrola 

 
1. Při porušení tohoto nařízení obce bude postupováno podle zákona číslo 200/1990 Sb. o 
přestupcích v platném znění a zákona číslo 89/2012 Sb. občanský zákoník v platném znění. 
 
2. Kontrolu prodejních míst jsou oprávněni provádět pověření zaměstnanci Městského 
úřadu Janovice nad Úhlavou, pověření členové zastupitelstva města a členové kontrolního 
výboru.  
 
 

Článek XI. 
Závěrečná ustanovení 

 
1. Toto nařízení obce se nevztahuje na prodeje a poskytování služeb, které jsou 
organizovány v souvislosti s neziskovými akcemi veřejně prospěšného charakteru (veřejně 
prospěšné sbírky apod.). 
 
2. Toto nařízení obce nabývá účinnosti patnáctým dnem po zveřejnění na úřední desce 
Města Janovice nad Úhlavou. 
 
3. Tímto nařízením obce se ruší Nařízení obce č.  01/2008, které bylo vydáno usnesením 
zastupitelstva města číslo 73/2008 dne 16.06.2008. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
……………………………………………………..……  ……………………………………………………………… 
MVDr. Ladislav Vyskočil, místostarosta   Mgr. Michal Linhart, starosta 
      
 
 
 
 
 
 
 
Zveřejněno na úřední desce: 25.08.2015. 

Sejmuto z úřední desky:  10.09.2015  

 
 
 



Příloha č. 1 
 

Tržní místo dle článku III., odst. 2, písm. a) 

 

 



Tržní místo dle článku III., odst. 2, písm. b), c) 

 

 
 
 



Tržní místo dle článku III., odst. 2, písm. d) 

 

 
 
 


