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MĚSTO BECHYNĚ 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nařízení 
č. 6/2012, 

kterým se vydává tržní řád 
 

      Rada Města Bechyně na své schůzi dne 25. dubna 2012 rozhodla vydat na základě ustan. § 
11 odst. 1 a § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, a na základě zmocnění v ustan. § 18 odst. 1 a odst. 3   zákona č. 
455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, toto nařízení, jehož 
účelem je stanovit podmínky, za nichž lze na území města Bechyně uskutečňovat nabídku, 
prodej zboží a poskytování služeb mimo provozovnu určenou k tomuto účelu kolaudačním 
rozhodnutím podle stavebního zákona.  
 

Čl. 1 
Vymezení základních pojmů 

 
(1) Prodejem  se rozumí nabídka a prodej zboží a poskytování služeb. 
(2) Tržním místem se rozumí vymezený prostor mimo provozovnu určenou k prodeji 

kolaudačním rozhodnutím podle stavebního zákona a mimo tržnice a tržiště, na kterém 
se nacházejí jednotlivá prodejní místa na nichž se uskutečňuje prodej při použití 
prodejních zařízení nebo bez prodejního zařízení.  

(3) Jednotlivým prodejním místem se rozumí vymezené jednotlivé místo na tržním místě, 
na kterém fyzická nebo právnická osoba uskutečňuje prodej při použití prodejního 
zařízení nebo bez prodejního zařízení.  

(4) Pojízdným prodejem se rozumí prodej mimo provozovnu určenou k tomuto účelu 
kolaudačním rozhodnutím podle stavebního zákona,  z pojízdných prodejních zařízení,  
zejména z automobilu, pojízdným způsobem mimo jednotlivé prodejní místo.  
Pojízdným prodejem není provozování taxislužby a dopravy.  

(5) Prodejcem se rozumí fyzická nebo právnická osoba, zejména podnikatel, která 
uskutečňuje prodej na jednotlivém prodejním místě při použití prodejního zařízení 
nebo bez prodejního zařízení a nebo pojízdným prodejem.   

(6) Prodejním zařízením se rozumí jakékoliv zařízení sloužící k prodeji, jehož umístěním 
dochází k záboru prostranství nebo prostoru nad ním, zejména stánek, přenosný 
stánek, stůl, pult, upravený vozík, stojan, tyč apod.  

(7) Podomním prodejem  se rozumí prodej provozovaný formou pochůzky (obchůzky), při 
němž je potenciální uživatel zboží nebo služeb bez předchozí objednávky vyhledáván  
z okruhu osob mimo veřejně přístupná místa, zejména obcházením jednotlivých domů, 
bytů apod.   
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Čl. 2 
Základní pravidla 

 
(1) Tržní místo, prodej na jednotlivém místě a  pojízdný prodej  lze provozovat pouze 

na místech určených tímto nařízením a při splnění požadavků stanovených 
právními předpisy. Tímto nařízením zůstávají nedotčena zejména ustanovení 
zvláštních právních předpisů, podle nichž je prodej možno uskutečňovat pouze na 
základě správního aktu, zejména rozhodnutí správního orgánu.1)  

(2)  Podomní prodej na území města Bechyně se zakazuje.  
(3) Zakazuje se používání stánků a prodejních zařízení, které by mohly poškodit 

dlážděnou plochu tržního místa.  
(4)  Zakazuje se prodej zvláště chráněných druhů divoce rostoucích rostlin, živočichů a 

nerostů, zboží erotického a pornografického charakteru, pyrotechnických předmětů 
pro zábavné účely třídy nebezpečnosti II., III. a IV.  

                                      
Čl. 3 

Místa pro prodej 
 

(1) Tržním místem, na němž se vymezují jednotlivá prodejní místa,  je část náměstí 
T.G.Masaryka č.par. 1988 v k.ú. Bechyně  tak, jak je tato část zakreslena v příloze 
tohoto nařízení (prostor mezi kašnou a  parkovištěm v dolní části náměstí), a pozemky 
č.par. 227, 228 a 229 v k.ú. Bechyně.  Jednotlivé prodejní místo může být vymezeno 
maximální výměrou 8 m2.  

(2) Místem určeným pro pojízdný prodej je prostor parkoviště v Čechově ulici na č.par. 
565/1 a pozemek č.par. 2109/5 (prostor u nádraží ČD) v  k.ú. Bechyně.   

(3) Místem určeným pro pojízdný prodej je vymezený prostor na parkovišti na náměstí 
T.G.Masaryka (pozemek č.par. 1988) tak, jak je zakreslena tato část v příloze tohoto 
nařízení.  

 
Čl. 4  

Povinnosti prodejce 
 
   Prodejce je povinen 

a) užívat k prodeji pouze vymezené jednotlivé prodejní místo, 
b) při prodeji potravin zajistit vybavení v souladu se zvláštními předpisy 2), 
c) šetrně manipulovat s prodejními stánky a obdobným prodejním zařízením tak, aby 

nedocházelo k poškozování dlážděné plochy tržního místa, 
d)  zabezpečovat trvalý a řádný úklid, udržovat čistotu prodejních zařízení a jejich okolí, 

místo pro prodej po celou dobu prodeje,  
e) zajistit vybavení jednotlivého prodejního místa dostatečnou nádobou na odpad 

vznikající v souvislosti s prodejem na jednotlivém prodejním místě a v jeho 
bezprostředním okolí,  

f) zejména v zimním období zajišťovat schůdnost prostor jednotlivého prodejního místa 
a jeho bezprostředního okolí, zejména nákupní prostor, 

g) udržovat dostatečnou průchodnost mezi jednotlivými prodejními zařízeními,  
h) v průběhu prodeje i po jeho skončení likvidovat vzniklý odpad na vlastní náklady, 

s odpady vzniklými v souvislosti s prodejem nakládat v souladu se zvláštními 
právními předpisy 3).  
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Čl. 5 
 
     Náměstí T.G.Masaryka nesmí být v souladu se zvláštním právním předpisem užíváno 
k vyložení a naložení prodávaného zboží, jakož i ke stání s vozidly včetně jejich přívěsů, 
jimiž bylo dopravováno zboží na místo prodeje 4).  
 

Čl. 6 
Doba prodeje 

 
      Doba prodeje  se stanoví na dny středa a pátek v době od 6.00 hod do 18.00 hod a sobota 
v době od 6.00 hod do 12.00 hod. Pro pojízdný prodej, s výjimkou pojízdného prodeje podle 
čl. 3 odst. 3, platí doba prodeje pondělí až sobota v době od 6.00 do 18.00 hod.   
  

Čl. 7 
     Tento tržní řád je závazný pro celé území města Bechyně bez ohledu na charakter 
prostranství a vlastnictví k němu.  
     Výjimky  může povolit  na základě individuálních žádostí  rada města Bechyně.  

  
Čl. 8 

      Tímto nařízením se zrušuje nařízení č. 3/2012, který se vydává tržní řád a nařízení č. 
5/2012, kterým se mění a doplňuje nařízení č. 3/2012 kterým se vydává tržní řád.  
 

Čl. 9 
Účinnost 

      Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 16. května 2012. 
 

 
 
 
 
         -----------------------------------------------------                --------------------------------------------------- 
                       Mgr. Jiří Beneš                                                                Mgr. Jaroslav Matějka 
                         místostarosta                                                                                   starosta města 
 
 
1)  např. § 25 zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů 
2) např. vyhl.č. 295/1997 Sb., o hygienických požadavcích na prodej potravin a rozsah vybavení prodejny,  
3) např. zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
4) § 53 odst. 2) zákona č. 361/2000 Sb.,  o provozu na pozemních komunikacích  
 


