
MĚSTO JESENÍK

Nařízení města Jeseníku č. 1/2014,
kterým se mění a doplňuje nařízení č. 1/2012,

kterým se vydává t r ž n í  ř á d

Rada města Jeseníku se na svém zasedání dne 5.8.2014 usnesením č. 4557 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 odst. 1 a § 102 odst. 2 písm. d) 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, toto nařízení:

Čl. 1

Nařízení města Jeseníku č. 1/2012, kterým se vydává tržní řád, se mění a doplňuje takto:

1. V § 1 se text „§ 1“ nahrazuje textem „Čl. 1“.
2. V Čl. 1 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který včetně poznámky pod čarou zní:

„(3) Prodej zboží a poskytování služeb na tržních místech, která jsou umístěna na Masarykově 
nám. v Jeseníku a jsou vymezena textově v příloze č. 1 a graficky v příloze č. 4 tohoto 
nařízení (vyjma tržních míst umístěných před budovou s č. popisným 60), lze realizovat 
pouze:
a) z prodejních stánků, které jsou instalovány na vymezeném místě pro účely nabízení 
a prodeje stanovených druhů zboží či poskytování služeb a které jsou součástí mobiliáře 
Masarykova nám. a jsou ve vlastnictví města Jeseník, nebo
b) z pojízdné prodejny6), umístěné na vymezené místo prodejcem zboží či poskytovatelem 
služeb.“
6) § 132 písm. e) zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů

3. V § 2 se text „§ 2“ nahrazuje textem „Čl. 2“.
4. Čl. 2 odstavec 2 nově zní:

„(2) Tržiště je prostor vymezený textově v příloze č. 2 a v případě Masarykova nám. 
v Jeseníku i graficky v příloze č. 5 tohoto nařízení, na kterém je možno z prodejních zařízení 
(stánků či obdobných zařízení) nabízet a prodávat zboží nebo nabízet a poskytovat služby 
pod dohledem provozovatele, který akci naplánoval a zorganizoval.“

5. V § 3 se text „§ 3“ nahrazuje textem „Čl. 3“.
6. V § 4 se text „§ 4“ nahrazuje textem „Čl. 4“.
7. V § 5 se text „§ 5“ nahrazuje textem „Čl. 5“.
8. V § 6 se text „§ 6“ nahrazuje textem „Čl. 6“.
9. V Čl. 6 odstavci 2 se ruší bod č. 11.
10. V § 7 se text „§ 7“ nahrazuje textem „Čl. 7“.
11. V § 8 se text „§ 8“ nahrazuje textem „Čl. 8“ a text „ v ustanovení § 1“ se nahrazuje textem 
„v článku 1“.
12. V § 9 se text „§ 9“ nahrazuje textem „Čl. 9“.
13. V § 10 se text „§ 10“ nahrazuje textem „Čl. 10“.
14. V § 11 se text „§ 11“ nahrazuje textem „Čl. 11“.
15. Přílohy č. 1, 4 a 5 znějí:



Příloha č. 1 k tržnímu řádu (nařízení města Jeseníku č. 1/2012)

Tržní místa:

LOKALITA KAPACITA MAX.  DOBA PRODEJE Druh 
nabízeného a 
prodávaného 

zboží nebo 
nabízené a 

poskytované 
služby

Č.
p. č. k. 

ú. 
Jeseník

bližší vymezení
počet pro-
dej. míst

výměra
(m2)

denní roční

1. 3125
Průchodní (prodejna 
květin)

1 08.00-22.00 bez omezení
květiny,ovoce, 

zelenina

2. 2454/1 V Oblouku 3 08.00-22.00 bez omezení
omezený 

prodej zboží 2)

3.
2137/1, 
2137/7

Dukelská (před 
prodejnou Albert)

3 08.00-22.00 bez omezení bez omezení

4. 2390/1
Dukelská (vedle 
koupaliště)

2 08.00-22.00 bez omezení bez omezení

5.
2441/8, 
2441/9

Revoluční 5 08.00-22.00 bez omezení bez omezení

6. 321/1
Tyršova (u 
parkoviště)

2 08.00-22.00 bez omezení bez omezení

7. 603/2 Sadová 2 08.00-22.00 bez omezení bez omezení

8. 2445/1
Masarykovo nám. 
č.pop. 60

3 08.00-22.00 bez omezení
omezený 

prodej zboží 2)

9.
2433/9, 
2442, 
2445/1

Masarykovo nám.

4 pevné 
stánky a 

plocha pro 
maximálně 
2 pojízdné 
prodejny1)

08.00-22.00 bez omezení
omezený 

prodej zboží 2)

10.
2314/2,
2327/1

Dukelská (před 
fotbalovým hřištěm)

výměra 
travnaté 
plochy

08.00-22.00 bez omezení bez omezení

LOKALITA KAPACITA MAX.  DOBA PRODEJE Druh 
nabízeného a 
prodávaného

zboží nebo 
nabízené a 

poskytované 
služby

Č.

p. č. k. ú. 
Bukovice 

u 
Jeseníka

bližší vymezení
počet 
pro-

dej. míst

výměra
(m2)

denní roční

1. 259/3
Rejvízská (u hřbitova 
v Bukovicích)

3 08.00-22.00
v období
památky 

zesnulých

věnce, svíčky, 
květiny a 

doplňkový 
sortiment, 
který se ke 
květinám 

váže, zboží 
uměleckého 
charakteru

1) zde je možno nabízet a prodávat vymezené druhy zboží a poskytovat služby pouze ze 4 pevných stánků ve vlastnictví města 

Jeseník, které jsou součástí mobiliáře Masarykova nám. v Jeseníku, případně z maximálně 2 pojízdných prodejen; rozmístění 

stánků a vymezení plochy pro umístění pojízdných prodejen je znázorněno v příloze č. 4



Příloha č. 1 k tržnímu řádu (nařízení města Jeseníku č. 1/2012)

2) zde je možno prodávat výrobky uměleckých řemesel, výtvarné práce-kresba, malba, grafika, keramika, výrobky ze dřeva, 
kůže, kamene, kovotepecké výrobky, skleněné výrobky, šperky s porcelánem z přírodních materiálů, skleněné, smaltované 
a kovové šperky, umělecké fotografie, hračky z přírodních materiálů, loutky, mapy, průvodce, pohlednice, známky, filmy, 
umělecké svíčky, sušené květiny, občerstvení (stravovací služby), balené potraviny, nápoje (pokud jejich prodej není zákonem 
zakázán), tisk

Předsunutá prodejní místa: Na celém území města Jeseníku







Čl. 2
Závěrečné ustanovení

Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem následujícím po dni jeho vyhlášení.

                   Fomiczewová v.r.                                                           Halas v.r.
        ________________________                                    _______________________
         Ing. Marie Fomiczewová                                                   Ing. Libor Halas
                      starostka             místostarosta




