MĚSTO JESENÍK
Nařízení města Jeseníku č. 1/2012,
kterým se vydává t r ž n í ř á d
Rada města Jeseníku se na svém zasedání dne 5.9.2012 usnesením č. 2204 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:
§1
Místa pro nabídku, prodej zboží a poskytování služeb
(1) Na území města Jeseníku je možno mimo provozovnu k tomuto účelu určenou
kolaudačním rozhodnutím, kolaudačním souhlasem nebo jiným způsobem podle zvláštního
zákona1) (dále jen „provozovna“) nabízet a prodávat zboží a nabízet a poskytovat služby
na těchto místech (dále jen „místa pro nabídku, prodej zboží a poskytování služeb“):
a) na jednotlivých tržních místech uvedených v příloze č. 1 tohoto nařízení,
b) na tržištích uvedených v příloze č. 2 tohoto nařízení,
c) v restauračních zahrádkách uvedených v příloze č. 3 tohoto nařízení,
d) v předsunutých prodejních místech uvedených v příloze č. 1 tohoto nařízení.
(2) Místa pro nabídku, prodej zboží a poskytování služeb se rozdělují tak, jak je uvedeno
v přílohách č. 1 až 3 tohoto nařízení:
a) podle druhu nabízeného a prodávaného zboží nebo nabízené a poskytované služby,
b) podle toho, zda jsou provozována celoročně nebo dočasně.
§2
Vymezení pojmů
(1) Tržní místo je prostor mimo tržiště vymezený v příloze č. 1 tohoto nařízení, na kterém je
možno z prodejního zařízení (stánku či obdobného zařízení) nabízet a prodávat zboží nebo
nabízet a poskytovat služby.
(2) Tržiště je prostor vymezený v příloze č. 2 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.
(3) Provozovatelem je fyzická nebo právnická osoba, která organizuje prodej zboží nebo
poskytování služeb na tržišti.
(4) Restaurační zahrádka je místo mimo provozovnu vymezené v příloze č. 3 tohoto nařízení,
na kterém se zejména poskytují služby v rámci živnosti „hostinská činnost“ (případně jiné
řemeslné živnosti, při jejímž provozování lze rovněž připravovat a prodávat pokrmy a nápoje
k bezprostřední spotřebě v provozovně, v níž jsou prodávány), a které je k výkonu této
činnosti vybaveno a funkčně souvisí s provozovnou. Provozovnu a k ní příslušnou restaurační
zahrádku provozuje stejný podnikatel.

(5) Předsunuté prodejní místo je místo mimo provozovnu, na kterém je umístěno
na zpevněném povrchu prodejní zařízení, ze kterého se prodává zboží a poskytují služby
stejného sortimentu jako v provozovně, se kterou funkčně souvisí. Provozovnu a k ní
příslušné předsunuté prodejní místo provozuje stejný podnikatel, přičemž předsunuté prodejní
místo je zřízeno bezprostředně u provozovny.
(6) Podomním prodejem se rozumí nabídka a prodej zboží nebo nabídka a poskytování
služeb, kdy je bez předchozí objednávky dům od domu nabízeno a prodáváno zboží nebo jsou
nabízeny a poskytovány služby.
(7) Pochůzkovým prodejem se rozumí nabídka a prodej zboží nebo nabídka a poskytování
služeb, kdy je formou pochůzky (obchůzky) bez předchozí objednávky na veřejném
prostranství2) nabízeno a prodáváno zboží nebo jsou nabízeny a poskytovány služby, přičemž
není rozhodující, jestli se prodejce pohybuje nebo postává na místě.
(8) Službou se rozumí taková služba, která nebyla zákazníkem předem objednána a je dočasně
nabízena a poskytována mimo provozovny.
(9) Správcem je právnická osoba Technické služby Jeseník a.s., IČO 64610063, vedená u
Krajského soudu v Ostravě – spisová značka B 1179.
§3
Stanovení kapacity a přiměřené vybavenosti míst pro nabídku, prodej zboží
a poskytování služeb
Kapacita jednotlivých míst pro nabídku, prodej zboží a poskytování služeb je stanovena
v přílohách č. 1 až 3 tohoto nařízení.
§4
Doba prodeje zboží a poskytování služeb na místech pro nabídku, prodej zboží
a poskytování služeb
Dobu prodeje zboží a poskytování služeb na jednotlivých místech pro nabídku, prodej
a poskytování služeb stanovují přílohy č. 1 až 3 tohoto nařízení.
§5
Pravidla pro udržování čistoty a bezpečnosti
Provozovatelé, prodejci zboží a poskytovatelé služeb jsou povinni:
a) zabezpečovat trvalý a řádný úklid a udržovat čistotu prodejních míst,
b) k nabídce zboží, jeho prodeji, a k nabídce služeb a k jejich poskytování užívat jen místa
k tomu určená a neumísťovat před prodejní zařízení předměty, které by ztěžovaly nebo
znemožňovaly průchod občanům,
c) nabízet a prodávat zboží nebo poskytovat služby v souladu s příslušnými právními
předpisy3).

§6
Pravidla k zajištění řádného provozu tržiště
(1) Provozovatel tržiště je povinen:
a) prodejní místa provozovat v souladu s tímto tržním řádem,
b) určit prodejcům zboží a poskytovatelům služeb konkrétní prodejní místa a zajistit,
aby prodej a služby nebyly realizovány mimo tato přidělená konkrétní místa,
c) dodržovat povinnosti stanovené zvláštními právními předpisy4), a
d) v případě užívání veřejného prostranství2) na Masarykově nám. v Jeseníku (dále jen
„náměstí“) dodržovat pravidla užívání náměstí stanovená v odstavci 2.
(2) Pravidla užívaní náměstí:
1. Dva pracovní dny před zahájením akce provozovatel oznámí správci konání akce,
v jakém termínu, za jakým účelem, co a kde bude umístěno, kdo zajistí úklid, jak bude
naloženo s odpady, jaké bude dopravní omezení (případně předložení rozhodnutí od
silničního správního úřadu, tj. MěÚ Jeseník, odbor dopravy a silničního
hospodářství).
2. V den užívání před zahájením akce bude prostranství protokolárně (písemně) předáno
mezi správcem a provozovatelem.
3. Po ukončení akce dojde zpět k protokolárnímu (písemnému) předání prostranství
správci.
4. Vjezd vozidel na pochůznou plochu z kostky 5/5/5 cm je povolen pouze vozidlům o
celkové hmotnosti do 3,5 t.
5. Nepovoluje se vstup či jiná využití na tělesech kašen.
6. V případě provozu stánku s rychlým občerstvením a výčepním pultem se provozovatel
zavazuje, že nedojde ke znečištění kamenné dlažby (doporučeno použít textilní
podložku pod stánky).
7. Vypouštění odpadních vod je povoleno pouze na místech k tomu určených. Není
povoleno vypouštění odpadních vod do dešťové kanalizace a do odtokového žlábku
kašen.
8. Není povoleno využívání městského mobiliáře – tzn. nepřivazovat či jinak využívat
sloupy veřejného osvětlení, dopravní sloupky, stožáry informační vývěsky, dopravní
značení, stožáry, stromy, odpadkové koše, parkomaty, stojany na kola aj.
9. V případě potřeby napojení na el. energii je provozovatel povinen použít pohyblivý
přívod (prodlužovací šňůra) ke spotřebiči, který musí být v souladu s normou ČSN
331600.
10. Odpad nad rámec běžného provozu bude zlikvidován provozovatelem (odpady
nezůstanou na ploše náměstí).
11. Minimálně 1 den před zahájením akce bude složena v hotovosti na pokladně správce
(provozní doba 6.00-14.30 hodin v pracovní dny) nebo na jeho účet na základě
přiděleného variabilního symbolu vratná kauce ve výši 10.000 Kč, která bude sloužit
jako jistota za případné poškození náměstí a jeho mobiliáře. Kauce bude správcem
vrácena případně zúčtována první pracovní den po protokolárním předání náměstí zpět
po skončení jeho užívání.
§7
Druhy prodeje zboží a poskytování služeb, na které se toto nařízení nevztahuje
Toto nařízení se nevztahuje na prodej zboží a poskytování služeb mimo provozovnu při
slavnostech, sportovních podnicích nebo jiných podobných akcích, na prodej zboží pomocí

automatů obsluhovaných spotřebitelem, na prodej tisku prostřednictvím kamelotů, na prodej
vstupenek na kulturní či obdobné akce a zásilkový prodej.
§8
Zakázané druhy prodeje zboží a poskytovaných služeb
(1) Mimo místa uvedená v ustanovení § 1 tohoto nařízení je na území města Jeseníku
zakázáno nabízet a prodávat zboží nebo nabízet a poskytovat služby.
(2) Podomní prodej je na území města Jeseníku zakázán.
(3) Pochůzkový prodej je na území města Jeseníku zakázán.
(4) Na území města Jeseníku je zakázáno nabízet a prodávat zboží formou jeho položení,
zavěšení či jakéhokoliv jiného upevnění na vnější části budovy nebo jiné stavby.
§9
Poplatky
Poplatky za užívání veřejného prostranství jsou stanoveny obecně závaznou vyhláškou města
Jeseníku, kterou se zavádí místní poplatek za užívání veřejného prostranství.
§ 10
Sankce
Porušení tohoto nařízení lze postihnout podle zvláštních právních předpisů5).
§ 11
Závěrečná a zrušovací ustanovení
(1) Práva a povinnosti prodejců zboží, poskytovatelů služeb a provozovatelů stanovená
zvláštními právními předpisy nejsou tímto nařízením dotčena.
(2) Zrušuje se nařízení města Jeseníku č. 2/2007, tržní řád.
(3) Toto nařízení města Jeseníku nabývá účinnosti patnáctým dnem následujícím po dni jeho
vyhlášení.

Fomiczewová v.r.
________________________
Ing. Marie Fomiczewová
starostka

Halas v.r.
_______________________
Ing. Libor Halas
místostarosta

__________________________________________________________________________________________________________________________________________
1)

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
§ 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
3)
Např.: Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů; Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně
některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů; Zákon č. 258/2000 Sb.,
o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů; Nařízení
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 o hygieně potravin; Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně
spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů
4)
§ 14a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů; § 25 zákona č. 166/1999
Sb. o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších
předpisů
5)
Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů; Zákon č. 200/1990 Sb.,
přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
2)

PĜíloha þ. 1 k tržnímu Ĝádu (naĜízení mČsta Jeseníku þ. 1/2012)
Tržní místa:
LOKALITA
ý.

p. þ. k. ú.
Jeseník

bližší vymezení

KAPACITA
poþet
prodej. míst

výmČra
(m2)

MAX. DOBA PRODEJE
denní

roþní

Druh
nabízeného a
prodávaného
zboží nebo
nabízené a
poskytované
služby

1.

3125

PrĤchodní (prodejna
kvČtin)

1

08.00-22.00

bez omezení

kvČtiny,ovoce,
zelenina

2.

2454/1

V Oblouku

3

08.00-22.00

bez omezení

bez omezení

3.

2137/1,
2137/7

Dukelská (pĜed
prodejnou Albert)

3

08.00-22.00

bez omezení

bez omezení

4.

2390/1

Dukelská (vedle
koupalištČ)

2

08.00-22.00

bez omezení

bez omezení

5.

2441/8,
2441/9

Revoluþní

5

08.00-22.00

bez omezení

bez omezení

6.

321/1

Tyršova (u
parkovištČ)

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.
þ.pop. 60

3

08.00-22.00

bez omezení

omezený
prodej zboží 2)

9.

2433/9,
2442,
2445/1

Masarykovo nám.

08.00-22.00

bez omezení

omezený
prodej zboží 2)

10.

2314/2,
2327/1

Dukelská (pĜed
fotbalovým hĜištČm)

08.00-22.00

bez omezení

bez omezení

MAX. DOBA PRODEJE

Druh
nabízeného a
prodávaného
zboží nebo
nabízené a
poskytované
služby

výmČra
vnitĜní
þásti
námČstí 1)
výmČra
travnaté
plochy



LOKALITA
ý.

1.

p. þ. k. ú.
Bukovice
u
Jeseníka

259/3

bližší vymezení

Rejvízská (u hĜbitova
v Bukovicích)

KAPACITA
poþet
prodej. míst

3

výmČra
(m2)

denní

08.00-22.00

roþní

v období
památky
zesnulých

vČnce, svíþky,
kvČtiny a
doplĖkový
sortiment,
který se ke
kvČtinám
váže, zboží
umČleckého
charakteru

1) výmČra vnitĜní þásti námČstí je znázornČna v pĜíloze þ. 4
2) zde je možno prodávat výrobky umČleckých Ĝemesel, výtvarné práce-kresba, malba, grafika, keramika, výrobky ze dĜeva,
kĤže, kamene, kovotepecké výrobky, sklenČné výrobky, šperky s porcelánem z pĜírodních materiálĤ, sklenČné, smaltované a
kovové šperky, umČlecké fotografie, hraþky z pĜírodních materiálĤ, loutky, mapy, prĤvodce, pohlednice, známky, filmy,
umČlecké svíþky, sušené kvČtiny, obþerstvení (stravovací služby), balené potraviny, nápoje (pokud jejich prodej není
zákonem zakázán), tisk

PĜedsunutá prodejní místa: Na celém území mČsta Jeseníku.

PĜíloha þ. 2 k tržnímu Ĝádu (naĜízení mČsta Jeseníku þ. 1/2012)
TržištČ:
LOKALITA
ý.

p. þ. k.
ú.
Jeseník

bližší vymezení

1.

2433/9,
2442,
2445/1

Masarykovo nám.

2.

2425/4

Nádražní (pĜed
vlakovým nádražím)

3.

2426/2,
1449

Zámecké námČstí (u
Vodní tvrze)

4.

776/1,
788/1

Smetanovy sady

5.

2373/14

Dukelská (pĜed
sportovní halou)

KAPACITA
poþet
prodej.
míst

výmČra
(m2)
výmČra
vnitĜní
þásti
námČstí 1)
výmČra
parkovištČ
výmČra
zelenČ
pĜed
Vodní
tvrzí
výmČra
spodní
þásti
výmČra
parkovištČ

MAX. DOBA PRODEJE

Druh nabízeného
a prodávaného
zboží nebo
nabízené a
poskytované
služby

denní

roþní

08.00-22.00

bez omezení

omezený prodej
zboží 2)

08.00-22.00

bez omezení

bez omezení

08.00-22.00

bez omezení

bez omezení

08.00-22.00

bez omezení

bez omezení

08.00-22.00

bez omezení

bez omezení


1) výmČra vnitĜní þásti námČstí je znázornČna v pĜíloze þ. 5
2) zde je možno prodávat výrobky umČleckých Ĝemesel, výtvarné práce-kresba, malba, grafika, keramika, výrobky ze dĜeva,
kĤže, kamene, kovotepecké výrobky, sklenČné výrobky, šperky s porcelánem z pĜírodních materiálĤ, sklenČné, smaltované a
kovové šperky, umČlecké fotografie, hraþky z pĜírodních materiálĤ, loutky, mapy, prĤvodce, pohlednice, známky, filmy,
umČlecké svíþky, sušené kvČtiny, obþerstvení (stravovací služby), balené potraviny, nápoje (pokud jejich prodej není
zákonem zakázán), tisk



PĜíloha þ. 3 k tržnímu Ĝádu (naĜízení mČsta Jeseníku þ. 1/2012)
Restauraþní zahrádky:
LOKALITA
ý.

p. þ. k. ú.
Jeseník

bližší vymezení

KAPACITA
poþet
výmČra
pro(m2)
dej. míst

MAX. PROVOZNÍ DOBA
denní

roþní

1.

2433/9

Masarykovo nám. þ.
pop. 22-24

100

08.00-22.00

bez omezení

2.

2442

Masarykovo nám. þ.
pop. 157

40

08.00-22.00

01.04.-31.10.

3.

2445/1

Masarykovo nám. þ.
pop. 60

10

08.00-22.00

bez omezení

4.

2445/1

Školní þ. pop. 56

20

08.00-22.00

01.04.-31.10.

5.

2445/1

Masarykovo nám. þ.
pop. 58

10

08.00-22.00

bez omezení

6.

121/1

Lipovská þ. pop. 93

20

08.00-22.00

bez omezení

7.

2457/4

Lipovská þ. pop. 93

45

08.00-22.00

bez omezení

8.

287/44

Lipovská þ. pop. 1054

40

08.00-22.00

01.04.-31.10.

9.

1805

Lipovská þ. pop. 59

40

08.00-22.00

bez omezení

10.

205/5

Lipovská þ. pop. 109

100

08.00-22.00

bez omezení

11.

2512/2,
161/2

Dukelská þ.pop. 203

40

08.00-22.00

bez omezení

12.

609,
610/1

nám. Svobody þ. pop.
875

200

08.00-22.00

bez omezení

13.

2437/1,
84

nám. Svobody þ. pop.
832

30

08.00-22.00

bez omezení

14.

1440/3

Otakara BĜeziny þ.
pop. 1369

130

08.00-22.00

bez omezení

15.

2454/1

V Oblouku þ.pop. 815

80

08.00-22.00

01.04.-31.10.

16.

2454/1

V Oblouku þ. pop.
132

20

08.00-22.00

bez omezení

17.

2454/1

V Oblouku þ. pop.
178

70

08.00-22.00

01.04.-31.10.

17.

509/67,
509/65,
509/2

Zámecké námČstí þ.
pop. 921

30

08.00-22.00

bez omezení

18.

1457,
2483/2

Myslbekova þ. pop.
271

25

08.00-22.00

bez omezení

ϭͬϯ

POZNÁMKA

z Masarykova
nám.

z nám. HrdinĤ

minipivovar

PĜíloha þ. 3 k tržnímu Ĝádu (naĜízení mČsta Jeseníku þ. 1/2012)
19.

1387/2

Priessnitzova þ.pop.
78 (U pramene)

250

08.00-22.00

bez omezení

20.

2669/1

Priessnitzova þ. pop.
907 (bar Duo)

160

08.00-22.00

bez omezení

21.

321/3

Tyršova þ. pop. 241

25

08.00-22-00

bez omezení

22.

1789

Tyršova þ. pop. 319

100

08.00-22-00

bez omezení

23.

565

Revoluþní þ. pop. 141

150

08.00-22-00

bez omezení

24.

1761

Nádražní þ. pop. 288

500

08.00-22-00

bez omezení

25.

1689/1

Myslbekova þ. pop.
183

50

08.00-22-00

bez omezení

26.

1929

Lipovská þ. pop. 304

80

08.00-22-00

bez omezení

27.

1032/16

Zeyerova þ. pop. 919

100

08.00-22-00

bez omezení

28.

2413

Dukelská þ. pop. 436

80

08.00-22-00

bez omezení

29.

1025/2,
1027/2

Bezruþova þ. pop.
210

130

08.00-22-00

bez omezení

30.

1184/10

Na Úboþí þ. pop. 409

100

08.00-22-00

bez omezení

31.

2425/1

Nádražní þ. pop. 282

100

08.00-22-00

bez omezení

ý.

LOKALITA
p. þ. k. ú.
Bukovice
bližší vymezení
u
Jeseníka

KAPACITA
poþet
prodej. míst

MAX. PROVOZNÍ DOBA

výmČra
(m2)

denní

roþní

1.

519

K VodČ þ. pop. 394

200

08.00-22.00

bez omezení

2.

528

K VodČ þ. pop. 15

250

08.00-22.00

bez omezení

3.

764, 765

Slunná þ. pop. 186

500

08.00-22.00

bez omezení

Ϯͬϯ

z ulice
PrĤchodní

POZNÁMKA

PĜíloha þ. 3 k tržnímu Ĝádu (naĜízení mČsta Jeseníku þ. 1/2012)

ý.

LOKALITA
p. þ. k. ú.
Seþ u
bližší vymezení
Jeseníka

KAPACITA
poþet
výmČra
pro(m2)
dej. míst

MAX. PROVOZNÍ DOBA
denní

roþní

1.

321/4

Rejvízská þ. pop. 397

100

08.00-22.00

bez omezení

2.

57/4,
59/5

Za Pilou þ. pop. 6

120

08.00-22.00

bez omezení

ϯͬϯ

POZNÁMKA

