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Proč město Prostějov přistoupilo 
k vydání nového tržního řádu?

Důvodů je víc. Je nezbytné si uvědo-
mit, že i  legislativa na úrovni územně 
samosprávných celků není statickou 
záležitostí, ale podléhá vývoji. Došlo ke 
změně definic tržnice a tržišť v zákoně 
o spotřebních daních, dále došlo k posu-
nu obecného výkladu Ministerstva vnitra 
ČR k obsahu obecně závazných vyhlášek 
a nařízení obcí a v neposlední řadě se také 
změnily místní podmínky prodeje zboží 
a poskytování služeb mimo zkolaudova-
nou provozovnu.

Jaké změny nový tržní řád přinesl?
Základní členění nařízení zůstalo 

v podstatě stejné, protože je dáno zákon-
ným zmocněním. Ale pojmy jsme navrhli 
v jednodušší a srozumitelnější podobě, 
označení prodejních míst jsme sjednotili. 
Pokud tržní řád ukládá prodejcům nebo 
provozovatelům služeb povinnosti, pak 
jsou stanoveny v minimálním rozsahu. 

Ovšem zde je nutno připomenout 
důležitou skutečnost, a to, že tržní řád 
naprosto záměrně a v intencích stano-
viska Ministerstva vnitra ČR neobsahuje 
ty povinnosti, které již ukládá jiný práv-
ní předpis. Například, pokud vymezuje 
místo pro umístění prodejního zařízení 
– tržní místo v konkrétní lokalitě – musí 

prodejce respektovat všechna ustanovení 
ostatních právních předpisů, které takové 
umístění prodejního zařízení upravují. 
Např. pokud prodejce hodlá umístit pro-
dejní zařízení s prodejem občerstvení na 
nám. T. G.Masaryka (vedle zelené plo-
chy u OD PRIOR), musí si uvědomit, 
že se jedná o zvláštní užívání komuni-
kace (chodníku) v majetku města, navíc 
v městské památkové zóně, které pod-
léhá správnímu a místnímu poplatku. 
Takže  se k takovému umístění vyjadřuje 
hned několik odborů městského úřadu 
a upravuje je celá řada právních norem. 
Uznáváme, že pro prodejce a poskytova-
tele služeb je situace komplikovaná, ale 
snažíme se hledat taková řešení, která by 
jejich pozici alespoň trochu usnadnila.

Co znamená, když se na některé dru-
hy prodeje zboží a poskytování služeb 
tržní řád nevztahuje?

V tomto případě tržní řád tyto oblas-
ti prodeje zboží a poskytování služeb 
neupravuje, nereguluje, ale pro prodejce 
a poskytovatele služeb platí povinnos-
ti stanovené jinými právními předpisy 
– viz. např. předchozí odstavec. Město 
Prostějov například rozhodlo, že nebude 
regulovat provoz restauračních zahrádek 
s provozní dobou do 22. hodiny nebo tzv. 
předsunutý prodej, dále tradiční prodej 

vánočních ryb, stromků, jmelí, veliko-
nočních kraslic a pomlázek. 

Restaurační zahrádky jsou tedy bez 
omezení?

Zde je nutné zdůraznit dvě věci: trž-
ní řád nemůže regulovat zkolaudované 
např. zahradní restaurace (tzn. u těch 
nemůže nijak omezit ani provozní dobu) 
a dále nepodléhají regulaci ty restaurační 
zahrádky (nepodléhající kolaudaci), které 
mají provozní dobu do 22 hodin. Naopak 
restaurační zahrádky, které nepodléhají 
kolaudaci a mohou mít provozní dobu 
po 22. hodině – a to v určitých dnech 
a do určité hodiny - ty jsou vyjmenová-
ny v příloze nařízení č. 6/2006, kterým se 
vydává Tržní řád.

Jak má postupovat provozovatel, kte-
rý hodlá mít svou restaurační zahrád-
ku otevřenou i po 22. hodině a nenašel 
ji v příloze nařízení č. 6/2006, kterým 
se vydává Tržní řád?

Rozhodně by měl velmi pečlivě zvážit, 
zda nebude tímto provozem nadměrně 
zatěžováno okolí. Provoz každého tako-
vého zařízení po 22. hodině je diskutabil-
ní a záleží na přístupu a vstřícnosti obou 
stran –  provozovatele i okolních souse-
dů. Také proto byly do přílohy zařazeny 
ty provozovny, jejichž provoz „prošel“ 

u veřejnosti v loňském roce bez závaž-
nějších problémů. 

V případě, že provozovatel zhodnotí, 
že by problémy s okolím být neměly, měl 
by se o podmínkách takového provozu 
informovat na Krajské hygienické stani-
ci, která je dozorovým orgánem v případě 
dodržování hladin hluku z provozu tako-
vého zařízení. Pokud ani tam nenarazí na 
legislativní problémy, pak je nezbytné se 
obrátit na Radu města Prostějova, nejlépe 
prostřednictvím odboru obecní živnos-
tenský úřad. Tento odbor zpracuje jeho 
žádost a navrhne Radě města Prostějova 
novelu Tržního řádu. 

Je plně v kompetenci Rady města 
Prostějova, zda restaurační zahrádku do 
přílohy Tržního řádu zařadí a zda tedy 
bude provoz povolen i po 22. hodině či 
nikoliv. Rada města Prostějova nebude 
nadále povolovat tato prodloužení pro-
vozní doby v rámci tzv. výjimek, vše je 
nezbytné řešit cestou novelizace nařízení 
města – Tržního řádu. Případný žadatel 
tedy musí počítat s tím, že jeho zařízení 
nebude zařazeno do přílohy Tržního řádu 
ze dne na den. Završení celého procesu 
novelizace Tržního řádu je otázkou řádo-
vě minimálně několika týdnů.

Jak je to s tzv. hudebními produkce-
mi? Ty jsou často zdrojem stížností.

Město Prostějov nepovoluje Tržním 
řádem hudební produkce, ale umístění, 
kapacitu, provozní dobu apod. prodejních 
zařízení a zařízení poskytujících služby 
v zákonem stanovených případech. To 
znamená, že  pokud bude provozována 
tzv. živá nebo reprodukovaná hudba, musí 
provozovatel respektovat právní předpisy 
týkající se provozu. Dozorovým orgánem 
v oblasti hluku je Krajská hygienická sta-
nice. Město Prostějov v současné době 
nemá vydán žádný obecně závazný před-
pis, kterým by speciálně veřejné hudební 
produkce regulovalo.

Myslíte si, že je možné bezproblé-
mové sousedství s restaurační zahrád-
kou?

Každé soužití je věcí kompromisu. 
Kdo navštívil nějaké letovisko v zahra-
ničí nebo i u nás, mohl tam vidět rušný 
život i v hluboké noci.  Prostějov zatím 
není klasickým turistickým centrem, kdy 
bychom z tohoto ruchu „žili“. Ale jestliže 
chceme alespoň trochu oživit naše  měs-
to v  letních měsících, jsou restaurační 
zahrádky bezesporu jednou z možností. 
Bezprostřední soužití s takovým zaříze-
ním však není jednoduché. Nicméně tře-
ba provozovatelé přijdou na vstřícný způ-
sob satisfakce případné újmy sousedům 
– např. zvelebením společného okolí. 

Od poloviny dubna nabývá účinnosti nový tržní řád 
Rozhovor s vedoucí odboru Obecní živnostenský úřad Bc. Ing. Antonií Orálkovou

Desítky dotazů a připomínek vzešly 
z fóra Zdravého města Prostějova, které 
proběhlo ve zcela zaplněném přednáško-
vém sále Národního domu koncem břez-
na. „Odpovědní pracovníci  městského 
úřadu  se všemi budou zabývat a většina 
z nich se bude v dohledné době řešit,“ při-

slíbila místostarostka Božena Sekaninová 
a jako konkrétní příklad uvedla chybějící 
část chodníku k hypermarketu Interspar 
v Plumlovské ulici. „S jeho výstavbou 
začneme hned, jak to počasí dovolí,“ 
potvrdil místostarosta Miroslav Pišťák 
s tím, že budování zbývající části chodní-
ku pozdržela změna vlastnických vztahů, 
na kterých bude stát. 

Jedním z požadavků byla i výstavba 
objektu pro chráněné bydlení. „Dubno-
vé zastupitelstvo bude schvalovat výkup 
pozemků pro jeho stavbu,“ konstatovala 
Sekaninová a připomněla další aktivity 
města v sociální oblasti, k nimž mimo jiné 
patří jeden a půl milionový příspěvek na 
provoz azylového centra pro bezdomovce 
či plánované rozšíření ubytovny v Koste-

lecké ulici o služby terénního sociálního 
pracovníka. „Ten by matkám radil, jak 
vychovávat děti či vyjít s penězi apod. 
a pomáhal jim postavit se na vlastní nohy,“ 
dodala místostarostka.

V dohledné době by podle ní mělo dojít 
například k dovybavení dětského hřiště na 

Sídlišti E. Beneše či vyčištění podchodu 
u železničního přechodu směrem na Vra-
hovice. Na nepořádek v něm upozornila 
na fóru Zdravého města členka dětského 
městského zastupitelstva Anna Volfová. 
„Není možné vyjmenovat všechny připo-
mínky a podněty, které na fóru zazněly.  
S tím, kdo a jak je bude řešit, budeme oby-
vatele Prostějova průběžně seznamovat na 
stránkách Radničních listů v nové rubrice 
Řešíme vaše podněty a připomínky,“ doda-
la místostarostka Božena Sekaninová.

Vzhledem k tomu, že celá řada pod-
nětů a připomínek, které zazněly na fóru 
Zdravého města, se týkala oblasti dopravy, 
bude příští kulatý stůl právě na toto téma. 
O termínu jeho konání vás budeme včas 
informovat.  Y. Kadlecová

Většinu připomínek a podnětů 
z fóra Zdravého města bude 

městský úřad řešit

Místostarostka Božena Sekaninová: 
Za všechny připomínky a podněty, které při-

spívají k rozvoji Prostějova, jeho obyvatelům 
děkuji.  

Záplavy na Prostějovsku se projevily v pon-
dělí 27. března, kdy povodňová komise v 10 
hodin vyhlásila II. stupeň povodňové aktivity 

– stav pohotovosti na řece Romži. Postupně 
došlo k nárůstu hladiny řek, což se projevilo 
vyhlášením III. stupně pohotovosti na většině 

toků na Prostějovsku. Situace se stabilizovala 
v úterý 4. dubna, kdy II. stupeň povodňové 
aktivity zůstal pouze na říčce Blata. 

Také Prostějov čelil zvýšené hladině řek
Ani zdaleka však nepatřil k nejpostiženějším místům

Ing. Jan Tesař, 
starosta města 

Jako starosta Pro-
stějova a předseda 
povodňové komise 
bych chtěl poděko-
vat za spolupráci 
při povodních všem 

zúčastněným složkám a konkrétním lidem, 
kteří je zastupovali, především kpt. Ing. Pet-

ru Ošlejškovi, řediteli Hasičského záchran-
ného sboru (HZS), územního odboru Pro-
stějov, a por. Ing. Alici Hrubé, vedoucí 
oddělení ochrany obyvatelstva HZS. Dále 
patří poděkování ing. Jiřímu Zedníčkovi 
– pracovníkovi Povodí Moravy, který plně 
spolupracoval při manipulaci na vodním 
díle Plumlov. Stejně tak bych chtěl podě-
kovat Bc. Janu Nagymu, řediteli městské 
policie, za neúnavnou práci při monitoringu 

vodních toků a vyhlašování stupňů povod-
ňové aktivity, a ing. Pavlu Řepkovi, řediteli 
VaK Prostějov, za práci v terénu spojenou 
s dokumentací zaplavených lokalit. Moje 
poděkování současně patří všem profesio-
nálním a dobrovolných hasičům a strážní-
kům městské policie, kteří se podíleli na 
ochraně majetku obyvatel a likvidaci škod, 
stejně jako občanům, kteří jim pomáhali, 
i všem členům povodňové komise.    

Poděkování starosty města za spolupráci při povodních

Bydlím ve Vrahovicích v Husitské ulici 
č. 29 asi 22 metrů od říčky Romže. Roz-
lila se v letech 1997, 2002, 2005 a letos 
znovu. Musím vyjádřit svůj obdiv nad 
letošním průběhem záchranných prací 

a výkonem jak městské policie, tak hasi-
čů. Dvě noci byli před našimi okny neu-
stále v pohotovosti a připraveni zasáhnout. 
Bariéry z pytlů připravovali už od úterního 
poledne 28. března. Píšu z toho důvodu, 

že investice Městského úřadu v Prostějově 
do vybavení zdejšího Sboru dobrovolných 
hasičů tímto už poněkolikáté prokázala 
svoje opodstatnění. Díky za ně.  
(Z dopisu ing. Jiřího Kaspara, Vrahovice)

Napsali jste v souvislosti s povodněmi

Doporučení pro provozovatele venkovních hracích ploch,
určených pro hry a sport dětí a mladistvých zasažených záplavovou vodou

V oblastech postižených povodněmi, 
s cílem snížit možné riziko vzniku infekč-
ního onemocnění nebo jiného poškození 
zdraví, se doporučuje provozovatelům 
venkovních hracích ploch určených pro 
hry a sport dětí a mladistvých před uve-
dením zařízení do provozu provést násle-
dující opatření:

1. Nejprve provést dokonalou mecha-
nickou očistu celého pozemku, odstranit 
naplaveniny a bahno.

2. Spláchnout celý prostor – včetně 
travnatých ploch – proudící zdravot-
ně nezávadnou vodou. Travnaté plochy 
ponechat 2 až 3 týdny působení sluneční-
ho UV záření.

3. Odstranit veškerý kontaminovaný 
písek z pískovišť, doskočišť apod. Beto-

nové části pískovišť opláchnout proudící 
zdravotně nezávadnou vodou a dezinfiko-
vat postřikem 2% roztoku Chloraminu B 
nebo 1% roztokem Chloraminu B se sapo-
nátem (Jar, Pur, Dodona), nechat působit 
30 minut. Pískoviště nechat vyschnout.

4. Navézt nový zdravotně nezávad-
ný písek splňující limity mikrobiálního 
a parazitárního znečištění dle § 33 a pří-
lohy č. 10 vyhl. MZ ČR č. 135/2004 Sb. 
– hygienické požadavky na koupaliště, 
sauny a písek u pískoviště. 

5. Ostatní pevné plochy cest, hřišť atd. 
řádně mechanicky očistit a opláchnout 
proudící zdravotně nezávadnou vodou 
a poté nechat působení slunečního UV 
záření. 

6. Hřiště s umělým povrchem je nutné 

dokonale mechanicky vyčistit, povrch 
umýt zdravotně nezávadnou proudící 
vodou a dezinfikovat vhodným dezin-
fekčním prostředkem po dohodě s výrob-
cem umělého povrchu (pozor: chlorové 
přípravky mohou umělé povrchy hřišť 
odbarvovat!).

7. Zaplavené nebo kontaminované 
zařizovací předměty venkovních hracích 
ploch (průlezky, houpačky, skluzavky, 
lavičky apod.) je třeba mechanicky očis-
tit, omýt proudící zdravotně nezávad-
nou vodou a dezinfikovat 2 % roztokem 
Chloraminu B po dobu 30 minut nebo do 
zaschnutí.              

  Krajská hygienická stanice Olo-
mouckého kraje, telefon: 585 719 211, 

e-mail: podatelna@khsolc.cz

Český červený kříž vyhlašuje 
veřejnou finanční sbírku určenou na projekty následné pomoci 

– k překonání následků současných povodní.
Sbírka je vyhlášena na čísle účtu

20150217/0100
Český červený kříž děkuje všem, kteří svým příspěvkem pomohou obětem povodní 
zvládnout jejich tíživou situaci. Náklady svých dosavadních humanitárních aktivit 

obětem povodní kryl ČČK ze svých prostředků.

Krajská hygienická stanice Olo-
mouckého kraje se sídlem v Olomouci, 
Wolkerova 6, Olomouc:

Poradenská linka k základním 
hygienickým pravidlům po povodni:

 telefon: 585 719 327   

– linku lze využívat denně od 7.00 
do 19.00 hod. (včetně soboty a neděle)

Zdravotní ústav se sídlem v Olo-
mouci, Wolkerova 6, Olomouc:

Rozbory vod ze zatopených studní 
pro individuální zásobování pitnou 
vodou,   poradenství v oblasti sanace 
studní:

RNDr. Halata Martin  
 - tel: 605 298 441 
RNDr. Dvorská Daniela  
 - tel: 605 298 440

- linky lze využívat denně od 7.00  
do 19.00 hod. (včetně soboty a neděle)

Studna nebyla zatopena
4 Je nutno prověřit kvalitu vody v této 

studni provedením chemického a bakteri-
ologického vyšetření.
4 Do doby prověření kvality vody by 

voda neměla být používána k pití.

Studna byla zatopena
4 Do doby  provedení sanace studny 

a posouzení zdravotní nezávadnosti vody 
nelze vodu z této studny rovněž používat 
jako pitnou.

Postup při sanaci zatopených studní:
4 Sanaci zatopené studny  provádět až 

po stabilizaci vodního režimu v postižené 
oblasti (opadnutí povodňové vlny, pokles 
hladiny podzemních vod), po provedení 
úklidu okolí studny a jejím stavebně tech-
nickém zabezpečení.
4 Očista a dezinfekce studní se  z bez-

pečnostních důvodů musí provádět  za pří-
tomnosti nejméně tří osob.

4 Provést revizi zdroje a okolí a jedno-
rázovou (šokovou) dezinfekci (viz dále).
4 Nejideálnější je svěřit sanaci studny 

odborné firmě.

Základní postup při sanaci vrtaných  
studní:
4 Svépomocně je možné maximálně 

studnu vyčerpat a dezinfikovat.
4 Další práce je nutné přenechat odbor-

né firmě, která má možnost prohlédnout 
vrt pomocí speciální televizní kamery.
4 Další informace, včetně doporučené-

ho postupu, jak studnu dezinfikovat, zís-
káte na uvedených důležitých kontaktech 
a webových stránkách města Prostějova 
www.mestopv.cz

Základní postup při sanaci šachto-
vých studní:
4 Bližší informace získáte na níže uve-

dených důležitých kontaktech a webových 
stránkách města Prostějova.

Doporučení pro občany, 
kteří užívají vodu z vlastní studny 

Důležité 
kontakty

Aktuální stav zjišťoval po celou dobu záplav starosta Jan Tesař společně 
s dalšími členy povodňové komise přímo v terénu.  Foto: kdl


