Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a rady (EU)
2016/679 , o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o
volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně
osobních údajů a aplikačních zákonů ČR).
Nejsou dotčena práva podle § 16 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení) oprávněných osob uvedených v § 16 a § 17 téhož zákona.

bod jednání číslo
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Příspěvek do 11. schůze Rady města Kuřimi konané dne 12.05.2021
Nařízení města Kuřimi č. 1/2021, kterým se vydává tržní řád
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Mgr. Ing. Drago Sukalovský - starosta

Materiál zpracoval:

Ing. Silvie Ondrášková - interní auditor

Vedoucí odboru:
Důvodová zpráva:
Radě města Kuřimi je předkládáno nové Nařízení města Kuřimi č. 1/2021, kterým se vydává tržní řád.
V tržním řádu je upravena příloha č. 1, ve které jsou doplněny dvě nové plochy pro provoz stánku
rychlého občerstvení. Důvodem je skutečnost, že 11.05.2021 přišla na Městský úřad Kuřim žádost o
změnu tržního řádu města týkající se povolení prodeje na veřejném prostranství pro provoz stánku
rychlého občerstvení na parcele č. 2948 a parcele č. 3284.
Návrh na usnesení:
RM
vydává
Nařízení města Kuřimi č. 1/2021, kterým se vydává tržní řád, s účinností dnem vyhlášení.
Termín plnění: 13.05.2021
Zodpovídá: Ing. Silvie Ondrášková - interní auditor
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NAŘÍZENÍ
města Kuřimi

č. 1/2021,
kterým se vydává tržní řád

_____________________________________________________________________________
Rada města Kuřimi se na své schůzi dne 15. 05. 2021 usn. č. 246/2019 usnesla vydat na
základě § 18 odst. 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:
____________________________________________________________________________
Článek 1
Účel nařízení
1. Účelem tohoto nařízení je stanovit podmínky, za kterých lze uskutečňovat nabídku, prodej
zboží a poskytovat služby mimo provozovnu určenou k tomuto účelu podle stavebního
zákona1).
2. Tržní řád je závazný pro celé území města bez ohledu na charakter prostranství a vlastnictví
k němu.
Článek 2
Místa pro nabídku, prodej zboží a poskytování služeb, jejich rozdělení
1. Na území města je možno mimo provozovnu k tomuto účelu určenou kolaudačním
rozhodnutím podle zvláštního zákona nabízet a prodávat zboží a poskytovat služby na těchto
místech (dále jen „místa pro prodej “):
a) v restauračních zahrádkách a v předsunutých prodejních místech uvedených v příloze č. 1
tohoto nařízení,
b) na ostatním území města Kuřim, prostřednictvím pojízdné provozovny nebo prodejního
zařízení, za podmínek uvedených v přílohách č. 1 a 2 tohoto nařízení.
2. Místa pro prodej se rozdělují podle své kapacity.

Článek 3
Stanovení kapacity a přiměřené vybavenosti míst pro prodej
1. Kapacita jednotlivých míst pro prodej je stanovena v příloze č. 1 tohoto nařízení.
2. Místa pro prodej musí být vybavena tak, aby byl zajištěn jejich řádný a nerušený provoz a
musí být zajištěna vhodná prodejní zařízení, aby zboží nebylo ukládáno přímo na zem.
Dále musí být vybavena:
a) při prodeji oděvů a brýlí alespoň zrcadlem,
b) při prodeji obuvi místem ke zkoušení zboží vsedě a lžíci na boty,
c) při prodeji potravin vybavením v souladu se zvláštními právními předpisy.
3. Místa pro prodej podle přílohy č. 1 tohoto nařízení musí být vybavena:
a) dostatečnou nádobou na odpad vznikající v souvislosti s prováděnou činností,
b) v souladu se zvláštními předpisy vztahujícími se k jednotlivým druhům prodeje.
Článek 4
Doba prodeje zboží a poskytování služeb na místech pro prodej
1. Tržní místa a předsunutá prodejní místa mohou být provozována v průběhu celého roku,
doba prodeje zboží a poskytování služeb v těchto zařízeních je od 6:00 hodin do 22:00
hodin, přičemž do této doby se započítává i doba nezbytného úklidu.
Pro účely tohoto nařízení se rozumí:
tržním místem – vymezený prostor mimo provozovnu určenou k prodeji kolaudačním
rozhodnutím podle stavebního zákona, na kterém se na jednom nebo na více jednotlivých
prodejních místech uskutečňuje prodej při použití prodejních zařízení.
2. Pojízdný prodej může být provozován na území města Kuřim celoročně; maximální doba
prodeje je 6:00 hodin do 22:00 hodin.
3. Restaurační zahrádky mohou být provozovány po celý rok, doba prodeje zboží a poskytování
služeb v tomto zařízení je od 8:00 hodin do 22:00 hodin, v měsících červen až září do 23:00
hodin, přičemž do této doby se započítává i doba nezbytného úklidu. V době po 22:00 hod.
provozování restaurační zahrádky nesmí narušovat noční klid (viz. platná obecně závazná
vyhláška o nočním klidu)
4. Prodej vánočních stromků a ryb je možný na místech dle přílohy č. 1 v maximální době
prodeje od 7:00 do 21:00 hodin.
Článek 5
Pravidla pro udržování čistoty a bezpečnosti míst pro prodej
1.

Provozovatelé, prodejci zboží a poskytovatelé služeb na místech pro prodej jsou povinni:
a) splnit ohlašovací povinnost k užívání veřejného prostranství dle obecně závazné
vyhlášky města o místním poplatku za užívání veřejného prostranství,
b) uhradit poplatek za užívání veřejného prostranství dle obecně závazné vyhlášky města o
místním poplatku za užívání veřejného prostranství,
c) zabezpečovat čistotu prodejních míst,
d) k nabídce zboží, jeho prodeji a poskytování služeb užívat jen místa k tomu určená,
e) udržovat dostatečnou průchodnost mezi prodejními zařízeními; prodejci jsou povinni
užívat k prodeji pouze vymezená jednotlivá prodejní místa,
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f) parkovat motorovými vozidly, případně jinými vozidly včetně přívěsů, jimiž bylo
dopravováno zboží na místo prodeje, pouze v prostoru k tomu účelu vymezeném.
2.

Další povinnosti dle zvláštních předpisů (zejména hygienických a bezpečnostních) zůstávají
nedotčeny.
Článek 6
Pravidla k zajištění řádného provozu míst pro prodej

Provozovatel míst pro prodej je povinen:
a) určit prodejcům zboží a poskytovatelům služeb konkrétní prodejní místa,
b) dohlédnout na čistotu a pořádek po skončení prodeje,
c) dohlédnout na zajištění podmínek pro provozování podnikatelské činnosti vycházejících
z příslušných zvláštních právních předpisů 2), 3).
Článek 7
Druhy prodeje zboží a poskytování služeb, na které se toto nařízení nevztahuje
Toto nařízení se nevztahuje:
a) na prodej zboží a poskytování služeb mimo provozovnu při ohlášených slavnostech,
sportovních, kulturních, charitativních nebo jiných podobných akcích,
b) na prodej zboží pomocí automatů obsluhovaných spotřebitelem.
Článek 8
Zakázané druhy prodeje zboží a poskytovaných služeb
1. Na území města se zakazuje mimo provozovnu prodávat následující druhy zboží:
a) zábavní pyrotechnika,
b) elektronika a elektrospotřebiče.
2. Na celém území města Kuřim se zakazuje podomní a pochůzkový prodej, s ohledem na
převažující veřejný zájem spočívající v zajištění bezpečnosti obyvatel města, především
pak k ochraně bezpečnosti seniorů.
Pro účely tohoto nařízení se rozumí:
- prodej = nabídka, prodej zboží a poskytování služeb,
- pochůzkový prodej = prodej mimo provozovnu určenou k tomuto účelu kolaudačním
rozhodnutím podle stavebního zákona, provozovaný formou pochůzky (obchůzky), při němž
je potenciální uživatel zboží nebo služeb bez předchozí objednávky vyhledáván prodejcem z
okruhu osob na veřejně přístupných místech. Pochůzkový prodej je uskutečňován zejména
bez prodejního zařízení,
- podomní prodej = prodej mimo provozovnu určenou k tomuto účelu kolaudačním
rozhodnutím podle stavebního zákona, provozovaný formou pochůzky (obchůzky), při němž
je potenciální uživatel zboží nebo služeb bez předchozí objednávky vyhledáván prodejcem z
okruhu osob mimo veřejně přístupná místa, zejména obcházením jednotlivých domů, bytů
apod..
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Článek 9
Kontrola a sankce
1. Kontrola nad dodržováním povinností stanovených tržním řádem je prováděna podle
zvláštních právních předpisů 2), 4), 5).
2. Porušení tohoto nařízení se postihuje podle zvláštních právních předpisů 4), 6).
Článek 10
Závěrečná ustanovení
1.
2.
3.

Práva a povinnosti prodejců zboží, poskytovatelů služeb a provozovatelů stanovená
zvláštními právními předpisy nejsou tímto nařízením dotčena.
Toto nařízení ruší Nařízení města Kuřimi č. 2/2019, kterým se vydává tržní řád, vydané dne
15.05.2019 s účinností od 16.05.2019.
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení. Dnem vyhlášení je první den jeho vyvěšení
na úřední desce Městského úřadu Kuřim.

Mgr. Ing. Drago Sukalovský
starosta

Ing. Petr Ondrášek
1. místostarosta

Některé související právní předpisy:
1) Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve
znění pozdějších předpisů.
2) Např.: Zákon 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
3) Vyhláška č. 475/2002 Sb. - kterou se stanoví rozsah znalostí pro získání osvědčení
prokazujícího znalost hub, způsob zkoušek, jakož i náležitosti žádosti a osvědčení
(vyhláška o zkoušce znalosti hub).
4) Např.: Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
5) Např.: Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve
znění pozdějších předpisů.
6) Např.: Zákon č. 251/2016 Sb. o některých přestupcích.
7) Obecně závazné vyhlášky města Kuřimi v platném znění.

Vyvěšeno na úřední desce dne:
Sejmuto z úřední desky dne:
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Příloha č. 1 k Nařízení města Kuřimi č. 1/2021, kterým se vydává tržní řád

Seznam míst pro prodej, kapacita těchto míst
1) Restaurační zahrádky a předsunuté prodejní místo
Restaurační zahrádky a předsunuté prodejní místo lze provozovat při splnění požadavků
právních předpisů na celém území města Kuřim. Je-li zahrádka nebo má-li být předsunuté
prodejní místo na veřejném prostranství či komunikaci, podléhá jejich umístění předchozímu
souhlasu vlastníka pozemku, popřípadě schválení příslušného správního orgánu1).
Pro účely tohoto nařízení se rozumí:
a) předsunutým prodejním místem – prostor mimo provozovnu určenou k tomuto účelu
kolaudačním rozhodnutím podle stavebního zákona, na kterém je umístěn stánek, ze
kterého se prodává zboží nebo poskytují služby stejného charakteru jako v provozovně,
se kterou funkčně souvisí, je provozován stejným podnikatelem a zřízen bezprostředně u
uvedené provozovny,
b) restaurační zahrádkou – vymezené místo mimo provozovnu určenou k tomuto účelu
kolaudačním rozhodnutím podle stavebního zákona, na kterém se uskutečňuje prodej v
rámci živnosti "Hostinská činnost" (popř. jiných živností, v jejichž rámci lze připravovat a
prodávat pokrmy a nápoje k bezprostřední spotřebě v provozovně, v níž jsou prodávány)
a které přímo funkčně souvisí s touto provozovnou. Restaurační zahrádka musí mít
stejného prodejce jako provozovna.
Zabraná plocha nesmí přesáhnout 300 m2.
2) Pojízdný prodej
Pojízdný prodej lze provozovat při splnění požadavků právních předpisů na celém území města
Kuřim. Prodejce je povinen splnit ohlašovací povinnost k užívání veřejného prostranství dle
obecně závazné vyhlášky města o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.
Pojízdným prodejem se pro účel tohoto nařízení rozumí – prodej mimo provozovnu určenou k
tomuto účelu kolaudačním rozhodnutím podle stavebního zákona, uskutečňovaný bez
předchozí objednávky z pojízdných prodejních zařízení, zejména z automobilu, pojízdným
způsobem mimo jednotlivé prodejní místo. Pojízdným prodejem není provozování taxislužby a
dopravy.
3) Prodej prostřednictvím prodejního zařízení
Prodejním zařízením se pro účel tohoto nařízení rozumí – jakékoliv zařízení sloužící k prodeji,
jehož umístěním dochází k záboru prostranství nebo prostoru nad ním, zejména stánek,
přenosný stánek, stůl, pult, účelově upravený a vybavený vozík, stojan, tyč apod. Prodejním
zařízením je rovněž automobil, přívěs nebo jiné silniční vozidlo sloužící k prodeji. Prodejním
zařízením se rozumí rovněž oplocený prostor sloužící k prodeji. Prodejním zařízením se
nerozumí zavazadla, přímo z nichž je prodáváno zboží při drobném prodeji bez funkční vazby
na kolaudovanou provozovnu. Prodejním zařízením se dále nerozumí běžné reklamní tabule
umístěné bez současného vystavení nabízeného zboží.
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Prodej prostřednictvím prodejního zařízení se na veřejných prostranstvích na území Města
Kuřim povoluje:
a) Na náměstí 1. května, na vyznačené ploše dle mapky v příloze č. 2 tohoto nařízení,
Kapacita: 30 prodejních míst
b) Pro vánoční prodej vánočních stromků a ryb se vymezuje:
 plocha na nám. 1. května v Kuřimi, viz. plocha vymezená v příloze č. 2,
 plocha na parkovištích před obchodními domy Penny Market a Lidl, vždy pouze po
předchozím souhlasu vlastníka pozemku.
Za vánoční prodej ryb a stromků se pokládá jejich prodej od 1. do 24. prosince běžného roku.
Kapacita: celková zabraná plocha nesmí přesáhnout 200 m2
c) Celoroční prodej ovoce, zeleniny a prodej sezónního zboží (např. vánoční stromky, jmelí,
pomlázky) na soukromém pozemku před domem č. p. 639, na ulici Legionářská, Kuřim,
č. parcely: 2075, 2076.
Kapacita: zabraná plocha - 1 prodejní místo
d) Prodej sezónního ovoce a zeleniny z vlastní pěstitelské činnosti přímým spotřebitelům je
povolena na území celého města.
e) Sezónní prodej ovoce a zeleniny na neoploceném pozemku na parcele č. 2731/12, k. ú.
Kuřim na ulici Tišnovská.
Kapacita: zabraná plocha - 1 prodejní místo, celková zabraná plocha nesmí přesáhnout 10 m2
f) Prodej hřbitovních květin a doplňků na neoploceném pozemku na parcele č. 2731/12 a
části pozemku na parcele č. 2732 k. ú. Kuřim na ulici Tišnovská (část pozemku na parcele
č. 2732 je vymezená v příloze č. 3).
Kapacita: zabraná plocha - 2 prodejní místa, celková zabraná plocha jednoho prodejního místa
nesmí přesáhnout 10 m2
g) Pro provoz stánku rychlého občerstvení se vymezuje plocha:
 u kruhového objezdu na ulici Tyršova na parcele č. 2629/18,
 části soukromého pozemku na parcele č. 2948,
 části soukromého pozemku před domem č. 812/23, ulice Dukelská, Kuřim – Podlesí,
č. parcely 3284.
Kapacita: zabraná plocha - 3 prodejní místa
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Příloha č. 2 k Nařízení města Kuřimi č. 1/2021, kterým se vydává tržní řád
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Příloha č. 3 k Nařízení města Kuřimi č. 1/2021, kterým se vydává tržní řád
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