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               Město Janovice nad Úhlavou 
 
 
 
 

NAŘÍZENÍ OBCE 
číslo  01 / 2008 

TRŽNÍ ŘÁD 
 
Zastupitelstvo města Janovice nad Úhlavou rozhodlo usnesením č. 73/2008 ze dne 16.6.2008 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. 
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 místa, které vymezuje toto nařízení obce. Místa vymezená tímto nařízením obce jsou popsána 
v následujících odst. 2) , 3) a 4) a jejich grafické znázornění je uvedeno v Příloze č.1, která je 
nedílnou součástí tohoto nařízení obce. 
 
2. Místo, na němž je povolen prodej zboží a poskytování služeb: 

Pozemková parcela č. 236 v k.ú. Janovice nad Úhlavou – veřejné prostranství před budovou 
Městského úřadu Janovice nad Úhlavou. Přesné místo prodeje nebo poskytování služeb určí 
Městský úřad Janovice nad Úhlavou před zahájením prodeje nebo poskytování služeb. 

 
3. Místa, na nichž je povolen prodej nebo poskytování služeb v době pouti: 

a) Náměstí – podmínkou je zachování průjezdu do Rohozenské ulice, do místní části 
Podsedky a do Harantovy ulice. 
b) Autobusové nádraží – pouze na protilehlé straně od autobusových zastávek tak, aby byl 
zachován průjezd autobusů.  
c) Harantova ulice – podmínkou je, aby byl zachován průjezd Harantovou ulicí, možnost 
vjezdu do místní části Starý dvůr. 

 
4. Místo, na němž je povoleno umístění zábavných atrakcí v průběhu pouti: 

Pozemková parcela č. 2707/1 v k.ú. Janovice nad Úhlavou – Náměstí v prostoru před domem 
čp. 3 (restaurace "U Koblerů"). 

 
 

Článek II. 
Stanovení kapacity prodejních míst 

 
Prodejní místo       Po čet prodejních míst 
 
Prodejní místo podle čl. I, odst. 2, písm a)    3 
 
Prodejní místo podle čl. I, odst. 3, písm a)             20 
 
Prodejní místo podle čl. I, odst. 3, písm b)             10 
 
Prodejní místo podle čl. I, odst. 3, písm c)              20 
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Článek III. 
Doba prodeje a poskytování služeb  

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

středa v dob ě 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 
neděle od 8.00 do 18.00 

 
3. Provoz zábavných atrakcí v době pouti, je povolen takto: 

pond ělí – pátek od 15.00 do 20.00 
sobota 8.00 – 21.00 
neděle 8.00 – 20.00 

 
Článek IV. 

Udržování čistoty a dodržování pravidel bezpe čnosti na prodejních místech 
 
1. Prodejci a poskytovatelé služeb na prodejních místech jsou zejména povinni: 

 
a) dodržovat základní hygienické podmínky při prodeji a poskytování služeb, 
 
b) udržovat pořádek na prodejním místě, 
 
c) po skončení prodeje uvést místo do původního stavu a uklidit prázdné obaly, 
 
d) udržovat volné průchody, komunikace k průjezdu a únikové cesty podle nařízení města 
Janovice nad Úhlavou, provozovatele prodejních míst,  
 
e) dodržovat platné protipožární a bezpečnostní předpisy, 
 
f) řídit se všemi nařízením provozovatele prodejních míst. 

 
 

Článek V. 
Pravidla k zajišt ění řádného provozu prodejních míst 

 
1. Provozovatel prodejních míst zodpovídá za zajištění řádného provozu prodejních míst při 
respektování všech podmínek daných tímto nařízením a obecně závaznými předpisy. 
 
2. Provozovatel zodpovídá zejména za: 
 

a) určování míst jednotlivým prodejcům a poskytovatelům služeb, 
 
b) veřejné umístění této vyhlášky, 
 
c) kontrolu dodržování pořádku na prodejních místech. 

 
3. Přidělení prodejního místa prodejcům provádí před zahájením prodeje a zaplacení místního 
poplatku pověřený zaměstnanec Městského úřadu Janovice nad Úhlavou. 
 
4. Kontrolu prodejních míst jsou oprávněni provádět pověření zaměstnanci Městského úřadu 
Janovice nad Úhlavou, pověření členové zastupitelstva města a členové kontrolního výboru .  
 
 

Článek VI. 
Poplatky 

 
1. Místní poplatky za užívání veřejného prostranství za účelem prodeje nebo poskytování služeb 
stanovuje platná obecně závazná vyhláška o místních poplatcích. 
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Článek VII. 
Sankce a pokuty 

 
1. Při porušení této vyhlášky bude postupováno podle zákona číslo 200/1990 Sb. o přestupcích 
v platném znění a zákona číslo 40/1964 Sb. občanský zákoník v platném znění. 
 
 

Článek  IX. 
Závěrečná ustanovení 

 
1. Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti  patnáctým dnem po zveřejnění na úřední desce 
města Janovice nad Úhlavou. 
 
2. Nedílnou součástí této vyhlášky je plán prodejních míst. 
 
3. Touto vyhláškou se  ruší Obecně závazná vyhláška č. 04/2000, která byla vydána usnesením 
zastupitelstva města číslo 104 dne 21.12.2000. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
………………………………………………   ………………………………………… 
MVDr. Ladislav Vyskočil, místostarosta     Mgr. Michal Linhart, starosta 
      
 
 
 
 
 
 
 
Zveřejněno na úřední desce: 17.6.2008. 
Sejmuto z úřední desky:  2.7.2008 
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