
Nařízení obce Halenkovice č. 1/2022 
kterým se vydává tržní řád 

 
Rada obce Halenkovice se na svém zasedání dne 20.04.2022 usnesením č. 1 usnesla vydat na základě 
§ 18 zákona č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
živnostenský zákon) a v souladu s § 11 odst. 1 a § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb.  zákona 
o obcích ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákona o obcích) toto nařízení: 
 

Čl. 1 
Stanovení místa pro nabídku, prodej zboží a poskytování služeb 
 

1. Na území obce Halenkovice je možno mimo provozovnu k tomuto účelu určenou kolaudačním 
rozhodnutím podle zvláštního zákona nabízet a prodávat zboží a poskytovat služby na tržních 
místech uvedených v příloze č. 1 tohoto nařízení. 

2. Tržní řád je závazný pro celé území obce bez ohledu na charakter prostranství a vlastnictví 
k němu. 

 

Čl. 2 
Stanovení kapacity a přiměřené vybavenosti míst pro nabídku, prodej zboží a 
poskytování služeb 
 
1. Kapacita jednotlivých míst pro nabídku, prodej zboží nebo poskytování služeb je stanovena 

v příloze č. 1 tohoto nařízení, a to s ohledem na místní podmínky tržního místa tak, aby 
byly zajištěny přiměřené podmínky pro zachování kultury a bezpečnosti prodeje zboží 
nebo poskytování služeb a bezpečný pohyb osob na tržních místech. 

2. Vybavení tržních míst musí být přímo úměrné jejich velikosti a musí splňovat základní 
podmínky, tj. řádné osvětlení, odpovídající nádoby na odpad, při prodeji potravin vybavení 
zařízeními požadovanými zvláštními právními předpisy apod. 

 

 
Čl. 3 
Stanovení doby prodeje zboží a poskytování služeb 
 

1. Tržní místa mohou být provozována po celý rok, doba prodeje zboží a poskytování služeb je 
stanovena od 07:00 hodin do 20:00 hodin. 

 
2. V případě rozšíření této doby, o tom rozhoduje rada obce na základě písemné žádosti prodejce 

či poskytovatele služeb. 
 

Čl. 4 
Povinnosti prodejce či poskytovatele služeb 
 
Prodejce či poskytovatel služeb je povinen předložit pracovnicím Obecního úřadu Halenkovice 
živnostenský list s oprávněním na prodej zboží nebo na poskytované služby. 
 

Čl. 5 
Poplatek 
 
Poplatek ze stánkového prodeje se tímto tržním řádem stanovuje, a to konkrétně částkou 50 Kč/m2. 



 

Čl. 6 
Pravidla pro udržování čistoty a bezpečnosti 
 
       Provozovatelé, prodejci zboží a poskytovatelé služeb na místech pro nabídku, prodej zboží a 
poskytování služeb jsou povinni: 

1. Zabezpečit čistotu tržního místa, po skončení doby prodeje je zanechat čisté a uklizené 
2. K nabídce zboží, jeho prodeji a poskytování služeb užívat jen místa k tomu určená, viz příloha 

č. 1. 
3. Neodkládat zboží mimo vymezené jednotlivé prodejní místo a nenavážet zboží přes plochy 

veřejné zeleně 
4. Všechny odpadky ukládat do odpadkových košů nebo kontejnerů vyčleněných pro tyto účely 

(tříděný odpad, SKO) 
5. Při zásobování motorovými vozidly musí být respektovány obecné právní předpisy na úseku 

dopravy, místní úpravy silničního provozu a dobu prodeje a poskytování služeb stanovenou 
tímto nařízením. 

6. Uposlechnout pokynů provozovatele prodejního místa nebo jím pověřené osoby k zajištění 
pravidel pro udržování čistoty a bezpečnosti na prodejním místě. 
 
 

Čl. 7 
Pravidla k zajištění řádného provozu míst pro nabídku, prodej zboží a poskytování 
služeb 
 

       Provozovatel míst pro nabídku, prodej zboží a poskytování je povinen: 
1.    Zveřejnit tržní řád, prodávaný sortiment zboží, druh poskytované služby, provozní dobu, popřípadě 
jméno správce, byl-li určen provozovatelem 
2.    Prodejní místa provozovat v souladu s tímto tržním řádem 
3.    Určit prodejcům zboží a poskytovatelům služeb konkrétní prodejní místa 
4.    Vést řádnou evidenci prodejců zboží a poskytovatelů služeb včetně údaje o druhu jimi prodávaného 
zboží či poskytované služby 
5.   Při prodeji živočišných produktů a zvířat a při poskytování služeb, při níž je nakládáno s živými 
zvířaty, je provozovatel a prodejce povinen se řídit zvláštními právními předpisy upravujícími 
veterinární a hygienické podmínky a požadavky. 
 
 

Čl.8 
Druhy prodeje zboží a poskytování služeb, na které se toto nařízení nevztahuje 
 

       Toto nařízení se nevztahuje na druhy prodeje zboží a poskytování služeb mimo provozovnu při 
slavnostech, sportovních i kulturních podnicích, pouti nebo jiných podobných akcích, na vánoční prodej 
ryb a stromků, jmelí a chvojí a na prodej v pojízdné prodejně. 
       Za vánoční prodej ryb a stromků, jmelí a chvojí se pokládá jejich prodej od 01.12. do 24.12. 
příslušného kalendářního roku. 

 

Čl. 9 
Zakázané druhy prodeje zboží a poskytování služeb 
 

Na území obce Halenkovice se zakazuje podomní a pochůzkový prodej a nabídka služeb. 
 
 



Čl. 10 
Kontrola a sankce 
 

       Kontrolu dodržování tohoto nařízení vykonávají pověření zaměstnanci obce a zastupitelé obce 
Halenkovice. 

 
       Za porušení tohoto nařízení se postihuje podle zvláštního právního předpisu (např. dle zákona č. 
251/2016 Sb. o přestupcích a či jiného právního předpisu). 

 
 

Čl. 11 
Závěrečná ustanovení 
 

1.    Práva a povinnosti prodejců zboží, poskytovatelů služeb a provozovatelů stanovená zvláštními 
právními předpisy nejsou tímto nařízením dotčena. 
2.   Tímto nařízením obce se ruší Usnesení Rady obce ze dne 10.06.1999. 
3.   Toto nařízení obce nabývá účinnost patnáctým dnem následujícím po dni jeho vyhlášení. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
……………………………………….                                                                          …………………………………………… 
Bc. Karel Platoš                                                                                                 Jaromír Blažek 
místostarosta obce                                                                                          starosta obce 
 
 
 
Vyvěšeno:  10.06.2022 
 
Sejmuto: 28.06.2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Příloha č. 1 Nařízení obce Halenkovice č. 1/2022, kterým se vydává tržní řád 
 
Seznamy míst pro nabídku, prodej zboží a poskytování služeb: 
 
 

1. Parkoviště před kulturním domem 
       Celková plocha                                                          1 000 m2 
   
2. Parkoviště v okolí ZŠ Halenkovice 

Celková plocha                                                            380 m2 
 
3. Parkoviště u fotbalového hřiště 

Celková plocha                                                          2 400 m2 
 

4. Prostranství od firmy FAGUS směrem ke Kolibě 
Celková plocha                                                          1 580 m2 
 

5. Prostranství Pláňavy směr Záhumení 
Celková plocha                                                          4 600 m2        
  

6. Kulturní dům 
       Sál kulturním domu včetně přísálí                             200 m2 
 

 


