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Důvodová zpráva 

k nařízení statutárního města Prostějova č.1/2015, kterým se vydává 

TRŽNÍ ŘÁD 
 

Zhodnocení stávajícího právního stavu: 

 

V současné době je na území statutárního města Prostějova účinné nařízení statutárního města 

Prostějova č. 2/2013, kterým se vydává TRŽNÍ ŘÁD, ve znění pěti později vydaných změn. 

Pravomoc statutárního města Prostějova k vydání tohoto nařízení je dána ustanovením § 18 

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

předpisů. 

 

Stávající tržní řád reguluje místa pro nabídku, prodej zboží a poskytování služeb mimo 

k tomu účelu řádně zkolaudovanou provozovnu (dále v textu jen místa pro prodej) – a to tím, 

že tato místa v příloze č. 1 tohoto nařízení: 

-  jednoznačně vymezuje (adresou, umístěním, č. parcely a u tržních míst i znázorněním v 

mapě), 

-  stanovuje jejich kapacitu a přiměřenou vybavenost, dobu prodeje a pravidla pro udržování 

čistoty, bezpečnosti a zajištění jejich řádného provozu. 

Těmito místy pro prodej jsou restaurační zahrádky s dobou prodeje po 22.00 hodině a 

konkrétní tržní místa. 

 

Stávající tržní řád nereguluje (z pohledu vymezení místa či doby prodeje) stavby podléhající 

rozhodnutí dle stavebního řádu a dále restaurační zahrádky s dobou prodeje do 22. 00 hodin, 

dále jeho regulaci nepodléhá zásilkový prodej, tzv. předsunutý prodej, vánoční a velikonoční 

prodej a prodej v rámci veřejných sbírek. 

Praxe ukázala, že pozitivním počinem tržního řádu byl zákaz podomního a pochůzkového 

prodeje na území statutárního města Prostějova. 

Důvody pro zrušení stávajícího tržního řádu a vydání nového nařízení: 

 

1. V uplynulém období se na Radu města Prostějova, či přímo na OŽÚ obrátily různé 

subjekty s žádostí o umístění prodejních zařízení mimo řádnou provozovnu na místech, 

která nejsou ve stávajícím TŘ uvedena.  

2. Návrh nového TŘ reaguje také na požadavky o upřesnění vytipovaných stávajících lokalit 

tržních míst s ohledem na znění některých krátkodobých nájemních smluv, které město 

(nebo i subjekty na základě mandátní smlouvy) uzavírá -  např. v rámci Prostějovských 

hanáckých slavností.  

3. Jedno tržní místo (Na Hrázi) navrhujeme zrušit z důvodu, že jeho faktické provozování 

nikdy nebylo zahájeno. 

4. Dále došlo ke zrušení hostinské provozovny, která měla v TŘ vymezenu restaurační 

zahrádku (FONTÁNA nám. T.G.M.), dále navrhujeme vypustit z TŘ restaurační zahrádku 

(Březinka), kde se vyskytly dle MP opakované stížnosti a navíc u venkovního posezení 

nyní probíhá stavební řízení, které ji z působnosti TŘ vyjme.  

5. Předložený návrh akceptuje také připomínky Krajského úřadu Olomouckého kraje. 

6. Dále uvedenými změnami by další – v pořadí 6. novela stávajícího TŘ byla nepřehledná a 

obtížně srozumitelná, proto předkladatel navrhuje zrušení dosavadního nařízení a 

navazujících novel a vydání zcela nového TŘ. 

 

1. Změny v textové části nařízení 



2 

 

a) Čl. 1 bod 4: z výčtu oblastí, na které se TŘ nebude vztahovat, byla vypuštěna oblast 

prodeje předmětů v rámci konání veřejných sbírek (na doporučení Krajského úřadu 

OlK), protože veřejné sbírky nejsou prodejem zboží či poskytováním služeb mimo 

provozovnu k tomu určenou. O tom, že konání sbírky formou prodeje předmětů dle 

zvláštního zákona není pochůzkovým prodejem, bude veřejnost informována 

neformálním sdělením na úřední desce, resp. webových stránkách města. 

b) Čl. 2: 

-  změny v řazení pojmů tak, aby pojmy na sebe obsahově navazovaly, 

- v čl. 2 bodu i), j) došlo k formulačnímu přepracování definic podomního a 

pochůzkového prodeje (na doporučení Krajského úřadu Olomouckého kraje), 

- v čl. 2 bodu k), l) drobné změny v definici vánočního a velikonočního prodeje (který 

je z působnosti TŘ vyjmut), 

-  v čl. 2 v bodu m) se nově definuje pojem zvláštní prodejní akce (který nahrazuje 

dosavadní pojem „trh“), který lépe vystihuje možné příležitosti, v rámci kterých lze 

tržní místa k prodeji využívat. Zde je nutno si uvědomit, že o tom, zda, kdy a jak bude 

vymezený prostor využit i jako tržní místo, vždy prioritně rozhoduje vlastník 

předmětného pozemku, a to za předpokladu, že i on musí respektovat případná 

zákonná omezení (např. podmínky stanovené rozhodnutím odboru dopravy o povolení 

zvláštního užívání komunikací), 

-  v čl. 2 v bodu o) je nově vymezen provozovatel tržního místa, kterému byly a 

opakovaně jsou nařízením ukládány v čl. 7 povinnosti. 

c) Čl. 6 -  nově  nařízení odkazuje na povinnost prodejců při nakládání s odpady 

vzniklými v souvislosti s prodejem (tuto obecnou povinnost měli prodejci i dosud, ale 

nebyla v tržním řádu zdůrazněna). 

 

 

 

 

 

2. Změny v přílohách k nařízení 

Dosavadní příloha č. 1 byla z důvodů přehlednosti rozdělena na přílohu č. 1, která obsahuje 

vymezení tržních míst (dále v textu jen TM) a přílohu č. 2, která obsahuje vymezení 

restauračních zahrádek s dobou prodeje po 22.00 hodině (dále v textu jen RZ). 

 

Příloha č. 1 Tržní místa  –popis změn: 

 

a) ruší  TM Na Hrázi (zpevněná plocha u rybníka) – 1 prodejní místo, 16 m
2
 – prodej 

občerstvení – stánek nikdy nebyl v provozu, na město doručeny opakovaně stížnosti, že u 

něj se schází  nepřizpůsobiví občané, dle info OSÚMM v současné době probíhají úkony 

města směřující k ukončení nájmu, 

 

b) popis navrhovaných TM: 

 TM č. 1 – městská tržnice – beze změny 

 TM č. 2 – Úprkova – změna – rozšíření o další parcely na návrh OSÚMM 

 TM č. 3 – Kostelní ul. – za muzeem  -beze změn 

 TM č. 4 – Kostelní ul. - beze změn 

 TM č. 5 – parkoviště Křížkovského - beze změn 

 TM č. 6: Hradební ulice – NOVĚ zařazeno na základě informací Odboru dopravy, který 

na tomto místě v minulosti na základě žádosti povolil zvláštní užívání komunikace (40 
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m
2
)– krátkodobé umístění stánků po dobu zde konaných tzv. Pivních slavností. Dle 

předkladatele může toto TM v TŘ sloužit jako záloha na další akce. 

 TM č. 7: Komenského ul.- plocha před Kulturním a společenským centrem –  NOVĚ 

zařazeno  na základě smluvních ujednání (administruje OSÚMM -– po dobu 

Prostějovských hanáckých slavností) 

 TM č. 8  Komenského ul. (býv. sodovkárna)–  úprava parcel, výměr 

 TM č. 9 Nám. T.G.Masaryka – úprava umístění  jednotlivých prodejních míst v rámci 

náměstí s ohledem na úpravu plochy, požadavky organizátorů, pořadatelů  akcí a 

Hasičského záchranného sboru. 

 TM č.  10: Nám. T.G.Masaryka – 5 prodejních míst u Zlaté brány (pozemek – ostatní 

komunikace - v majetku Zlaté brány, s.r.o.) – NOVĚ zařazeno – žádost vlastníka pozemku 

Zlaté brány s.r.o. -  příležitostný  prodej v rámci zvláštní prodejní akce. V žádosti je 

uvedeno, že tato prodejní místa budou funkční během Prostějovských hanáckých slavností, 

jarmarků, vánočního jarmarku, apod. k prodeji tradičních výrobků vztahujících se 

k danému období. 

K tomu předkladatel upozorňuje na to, že i když zařazení těchto nových 5 prodejních míst 

do TŘ nebude Radou města Prostějova schváleno, může v tomto prostoru docházet k tzv. 

předsunutému prodeji, který Tržní řád nereguluje a vzhledem k charakteru ostatní 

komunikace v soukromém vlastnictví nevydává odbor dopravy MMPv v tomto případě ani 

rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace;  s ohledem na příležitostný charakter prodeje 

nemají proti takovému krátkodobému umístění prodejních stánků v městské památkové 

zóně ani výhrady památkáři. 

 TM č. 11 : Pernštýnské nám. – nádvoří zámku – NOVĚ zařazeno  - návrh podal ORI, 

dále byla doručena žádost Českého svazu ochránců přírody, Regionálního sdružení Iris- 

Den země (25.4.2015) v rámci této konkrétní akce bude probíhat stánkový prodej 

s tematicky zaměřeným sortimentem;  dle předkladatele může toto TM v TŘ sloužit jako 

záloha na další akce. 

 TM č. 12: Pernštýnské nám. – chodníky před zámkem, kolem kašny atd. - NOVĚ 

zařazeno – návrh podal odbor ORI, dále byla doručena žádost Českého svazu ochránců 

přírody, Regionálního sdružení Iris - Den země (25.4.2015) – v rámci této konkrétní akce 

bude probíhat stánkový prodej s tematicky zaměřeným sortimentem;   dle předkladatele 

může toto TM v TŘ sloužit jako záloha pro další akce.  

 TM č. 13: Smetanovy sady – altán a přilehlé zpevněné plochy - NOVĚ zařazeno – 

zařazeno na návrh ORI (koncepce daného rekonstruovaného prostoru počítá v rámci 

dalšího využití s pořádáním různých kulturních a společenských akcí, včetně jejich 

doplnění např. prodejem občerstvení nebo tematicky zaměřeného zboží). 

 TM č. 14 Brněnská – před hřbitovem – beze změn 

 TM č. 15 Okružní – před Kauflandem – beze změn 

 TM č. 16 Sídl. Svobody – před nák. střediskem HANÁ – bez změn 

 TM č. 17 Kolářovy sady – změna v plochách záboru, doplněn prostor u hvězdárny  - 

plocha upravena po projednání s OSÚMM, který uzavírá smlouvy na krátkodobé pronájmy 

ploch. 

 TM č. 18: Aquapark – NOVĚ zařazeno - vybrané vhodné plochy pro stánkový prodej 

tematicky zaměřeného zboží a občerstvení v rámci areálu aquaparku  – návrh podala 

Domovní správa Prostějov s.r.o. jako provozovatel tohoto zařízení. 

 TM č. 19: Velodrom a plocha příjezdové komunikace k areálu  - NOVĚ zařazeno – návrh 

podala Domovní správa Prostějov s.r.o. –  je předpoklad, že pořádání různých 

společenských a sportovních akcí bude doprovázeno i stánkovým prodejem občerstvení 

nebo tematicky zaměřeného zboží (pozn. k tomu: RMP dne 6.1.2015 rozhodla usnesením č. 

5006 o udělení výjimky z obecně závazné vyhlášky č. 12/2009 o ochraně nočního klidu 
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a regulaci hlučných činností ve znění vyhlášky č. 5/2011 o udělení výjimky při  pořádání 

hudební produkce v rámci PIVNÍCH SLAVNOSTÍ 2015 v areálu Velodromu na ulici 

Kostelecká v Prostějově dne 9.5.2015 (příp. jinou sobotu v měsíci květnu 2015) do 23:00 

hod.). 

 TM č. 20: Část plochy před zimním stadionem -  NOVĚ zařazeno - návrh podala 

Domovní správa Prostějov s.r.o. –  je předpoklad, že pořádání různých společenských a 

sportovních akcí bude doprovázeno i prodejem občerstvením nebo tematicky zaměřeného 

zboží ve stáncích před zimním stadionem. 

 

Předkladatel do přiloženého návrhu novely nařízení zahrnul všechny požadavky a návrhy, 

které k datu zpracování obdržel. 

 

 

Příloha č. 2 -  restaurační zahrádky s dobou prodeje po 22. 00 hodině (dále v textu jen RZ)  - 

oproti stávajícímu stavu návrh: 

a) ruší  RZ Březinka (v uplynulém období MP řešila 7 stížností, v současné době nesmí 

být zahrádka provozována dle rozhodnutí SÚ a probíhá stavební řízení týkající se 

venkovního posezení), 

b) ruší  RZ Fontána na T.G.Masaryka – restaurace zrušena, místo ní je klenotnictví, 

c) nově se zařazuje mezi RZ (příl. č. 2 RZ č. 1) s dobou prodeje po 22.00 hod. ART – 

kavárna AVATARKA na nám. T. G. Masaryka -  doručena žádost provozovatele 

( k tomu: k prodloužení doby prodeje kladná stanoviska dotčených  orgánů a odborů 

MMPv– tj. MP, KHS, OD, FO, SÚ – odděl. památk. péče,  KHS nedoporučuje 

povolení hudebních produkcí – klavíru – po 22. 00 hodině, ale tržní řád nereguluje 

hlučné činnosti v době nočního klidu), 

d) mění dobu provozu  u části RZ č. 3 „Cocktail Café, s.r.o.“ Pernštýnské nám. 183/4, 

Prostějov  (jedná se o část RZ přiléhající přímo restauraci o výměře 33 m
2
) – původní 

celoroční provoz  části restaurační zahrádky nebyl povolen oddělením památkové péče 

SÚ, proto novela TŘ omezuje dobu provozu na dobu stanovenou rozhodnutím 

stavebního úřadu - oddělení památkové péče, 

e) došlo k přejmenování provozovny u RZ č. 4 (z „Bar Komix“ na „Bar U tří zajíců“). 

 

Až na tyto shora uvedené případy předkládaný návrh tržního řádu zachovává dosavadní 

seznam RZ včetně dob prodeje a doby provozu. 

 

 

Shrnutí: 

Základní principy původního nařízení včetně zákazu podomního a pochůzkového prodeje na 

území statutárního města Prostějova zůstávají zachovány.  

Novela v textové části nezaznamenala zásadních změn, provedené úpravy se týkají drobných 

změn v pojmosloví, řazení pojmů a text reaguje na rozdělení současné jedné přílohy na dvě. 

 

V přílohách tržního řádu bylo upraveno vymezení některých tržních míst, tak aby to 

odpovídalo reálným požadavkům organizátorů různých akcí, resp. provozovatelů tržních míst, 

některá místa pro prodej (jak tržní místa, tak restaurační zahrádky s dobou prodeje po 22. 00 

hodině) byla ze seznamu odstraněna, protože nejsou reálně provozována, některá místa pro 

prodej byla naopak doplněna s ohledem na reálný stav, záměry organizátorů, vlastníků, na 

základě žádostí provozovatelů, apod. 
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Návrh novely byl předán k připomínkování Krajskému úřadu Olomouckého kraje, odboru 

správnímu, legislativnímu a Krajskému živnostenskému úřadu. Drobné připomínky byly do 

návrhu nařízení zapracovány. 

 

K návrhu se měly možnost vyjádřit dotčené odbory MMPv a Městská policie Prostějov – bez 

připomínek. 

 

 

Stanovisko předkladatele: 

Doporučujeme RMP vydat nařízení, kterým se vydává nový tržní řád. 

 

 

 

 

 

Tato důvodová zpráva je součástí materiálu předloženého na schůzi Rady města Prostějova 

dne 31. 3. 2015. 


