
MĚSTO PEČKY 
Masarykovo náměstí 78, 289 11 

 

Nařízení č. 1/2022 
kterým se vydává tržní řád 

 

                    Rada města Pečky se na jednání dne 1.8.2022 usnesla vydat na základě ustanovení § 18 

zákona č. 455/1991 Sb o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších 

předpisů, a v souladu s § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 

znění pozdějších předpisů, toto Nařízení města Pečky: 

 

Čl.1  

Úvodní ustanovení 
 

1) Na území města je možno mimo provozovnu k tomuto účelu určenou kolaudačním 

rozhodnutím podle zvláštního zákona 1 nabízet a prodávat zboží a poskytovat služby. 

2) Mimo provozovnu určenou k prodeji zboží kolaudačním rozhodnutím může provozovatel 

provozovny nabízet, prodávat a vystavovat zboží stejného druhu jako v provozovně na 

předsunutém prodejním místě, které se zřizuje bezpečnostně u uvedené provozovny a musí 

mít stejného provozovatele. Přesunuté místo nesmí zatěžovat průchod zákazníkům.  

3) Tato nařízení stanoví podmínky podomního a pochůzkového prodeje ve městě Pečky, jehož 

obvod je vymezen katastrálním území Pečky a katastrálním územím Velké Chvalovice a to bez 

ohledu na vlastnictví pozemku. 

4) Místa pro nabídku, prodej zboží a poskytování služeb lze provozovat pouze na místech 

určených tímto nařízením a při splnění požadavků stanovených právními předpisy, včetně 

tohoto nařízení. 

5) Tržní řád se nevztahuje na prodej zboží a poskytování služeb v restauračních zahrádkách na 

území města. 

 

Čl.2  

Zakázané formy prodeje zboží a poskytování služeb 
 

1) Na území města se zakazuje podomní prodej.  

2) Na území města se zakazuje pochůzkový prodej vyjma veřejných sbírek, charitativních a 

organizovaných akcí. 

3) Na tržních místech se zakazuje prodej pyrotechniky  

  

 
1 Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů 



 

 

Čl.3  

Vymezení pojmů 

1) Podomní prodej je poskytování služeb, případně nabízeného zboží a služeb fyzickými 

osobami, či zástupci právnických osob, uživatelům bytových jednotek v objektech určených k 

bydlení. Podomní prodej je k prodej, který je bez předchozí objednávky dům od domu 

nabízeno a prodáváno zboží a poskytování služeb. 

2) Pochůzkový prodej je nabídka, prodej zboží a poskytování služeb, u kterého nedochází k 

umístění prodejního zařízení nebo zboží, je provozovaný formou pochůzky, při niž je 

potencionální uživatel zboží nebo služeb vyhledáván prodejcem z okruhu osob na veřejných 

prostranstvích. 

3) Tržiště je veřejně přístupné prostranství, které je definováno jako prostor mimo provozovnu, 

který je k tomuto účelu určen a kde dochází k nabídce, prodeji zboží a poskytování služeb na 

místech pronajatých k tomuto účelu. 

4) Tržní místo je místo mimo tržnice a tržiště, které je alespoň v prodejní době veřejně 

přístupné a na kterém se na jednom nebo více, zpravidla najatých, prodejních místech, mimo 

provozovnu určenou k tomuto účelu kolaudačním rozhodnutím podle zvláštního zákona, 

prodává zboží a poskytují služby. 

Čl.4  

Tržní místa 
 

Místa pro nabídku, prodej zboží a poskytování služeb (dále jen „Tržní místa“) na území města se 

nacházejí:  

 

V části Pečky – plocha veřejného prostranství: 
a) Masarykovo náměstí – před budovou lékárny na pozemku parc. č. 1680 

b) Tř. Jana Švermy před budovou Kulturního střediska – pozemek parc. č. 28 

 

V části Velké Chvalovice – veřejné prostranství:  
a) V okolí hřiště – pozemek parc. č. 344/1 a 344/2 

 

Čl.5  

Pravidla pro dodržování čistoty tržních míst 
 

Prodejci zboží a poskytovatelé služeb jsou povinni udržovat své prodejní místo v čistotě a zabezpečit 

jeho řádný úklid po skončení prodeje.  

 



Čl.6  

Kontrola a sankce 
 

Kontrola dodržování tohoto nařízení vykonávají v souladu s platnými předpisy oprávněné úřední 

osoby. 

 

Čl.7  

Závěrečná ustanovení 
 

1) Práva a povinnosti prodejců zboží a poskytovatelů služeb a provozovatelů stanovená 

zvláštními právními předpisy nejsou tímto nařízením dotčena.  

2) Ruší se Nařízení č. 1/2013 – Tržní řád, ze dne 15. 4. 2013 

3) Toto nařízení nabývá účinnosti počátkem patnáctého dne následujícího po dni jeho 

vyhlášení. 

 

 

 

 

 

 

 

  Mgr. Alena Švejnohová, v.r.    Bc. Iveta Dvořáková, v.r. 

        starostka města                  místostarostka města 
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