Město Bochov
Nařízení města č. 1/2011,
T R Ž N Í Ř Á D 2011
Rada města Bochov na svém zasedání dne 1.8.2011 usnesením zn.: RM/392/28/11 rozhodla
vydat na základě § 18 odst. 1 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání
(živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 11 a 102 odst. 2 písm. d)
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, toto nařízení
města :
1. Tržní řád 2011 platí po dobu konání jarmarku a oslav výročí udělení městských práv
Bochovu (dále jen jarmark).
2. Stánky musí prodávající postavit na pořadatelem stanovené plochy. Stánky se musí
konstrukčně řešit tak, aby nedošlo k ohrožení třetích osob. Pokud by přesto došlo k úrazům,
ručí za ně prodávající.
3. Pořadatel zaručuje prodávajícímu placené místo. Prodejci obsazují prodejní místa, která si
vyberou v pořadí v jakém na tržiště přicházejí.
4. Prodávající je povinen umístnit u svého stánku nádobu na odpadky (pokud se jedná o
prodej občerstvení).
5. Stánek musí být během trhu obsazen a prodávající se zavazuje, že stánek bude až do
skončení trhu otevřen ( cca od 930 hod.do1900 hod.).
6. Stanoviště musí prodávající udržovat v čistotě a opustit místo uklizené.
7. Příjezd vystavovatele či prodávajícího a vymezený čas pro postavení stánku je nutno bez
výjimky dodržet.
8. Příkazy kontrolních orgánů pořadatele nutno bezvýhradně respektovat.
9. Za umístění dočasných prodejních zařízení na jarmarku se vybírá poplatek stanovený
tímto nařízením města Bochov č. 1/2011 a jeho výše bude vypočtena takto :
a) prodejci konfekčního textilního zboží a obuvi umístěné v bočních ulicích (vedle
Náměstí Míru) s plochou větší než 10 m2- poplatek ve výši 1.000,- Kč, pokud
bude plocha menší než 9 m2, vypočte se poplatek jako násobek prodejní plochy x
100,- Kč za každý započatý metr2
b) prodejci nabízející byť jen z části alkoholické výrobky a na místě tepelně
upravované potraviny, vyjma stánkařů nabízejících výhradně výrobky z mouky
(pečivo) a to i na místě tepelně upravované uhradí poplatek ve výši násobku
prodejní plochy x 100,- Kč za každý započatý metr2

c) ostatní prodejci a vystavovatelé zaplatí poplatek ve výši násobku prodejní
plochy x 50,- Kč za každý započatý metr2
d) prodejci, kteří budou předvádět své řemeslo, jsou od platby poplatku osvobozeni
*Výše poplatkové povinnosti není odvozována z dikce OZV města Bochov č. 1/2011
o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, neboť město Bochov na jarmark
a oslavy udělení městských práv Bochovu poskytuje příspěvek, a proto je tato akce od
poplatkové povinnosti dle OZV města Bochov č. 1/2011, čl. 8, odst. 2, písm. c)
osvobozena.
10. Poplatky za prodejní místo vyměřené odst. 9 tohoto nařízení města Bochov jsou splatné
před začátkem užívání veřejného prostranství.
11. Místní podnikatelé a občané trvale žijící na území Bochovska jsou od poplatku
osvobozeni.
12. Právnické a fyzické osoby oprávněné k prodeji se musí při prodeji řídit směrnicemi pro
hygienická a protiepidemiologická opatření a příslušnými veterinárními předpisy.
13. Stánek prodávajícího musí být viditelně označen jménem a příjmením podnikatele,
identifikačním číslem a sídlem nebo místem podnikání.
14. Prodávané zboží musí být viditelně označeno cenami. Na požádání zákazníka je
prodávající povinen vystavit stvrzenku o prodeji zboží.
15. Na jarmarku je zakázáno prodávat:

- zbraně, střelivo a výbušniny
- erotické zboží a zboží pornografického charakteru
- jedovaté a omamné látky a podobné chemikálie
- zboží propagující fašismus a rasismus

16. Prodej na jarmarku kontroluje pořadatel akce, policie ČR a ostatní kontrolní orgány
veřejné správy ČR. Pokud prodejce neuposlechne pokynů všech oprávněných kontrolních
orgánů, může být z trhu vykázán.
17. Schválením tohoto Tržního řádu 2011 se zrušuje Tržní řád schválený dne 10.9.2007
Radou města Bochov usnesením č. RM/400/32/07, ve znění schváleném Radou města
Bochov dne 9.8.2010 usnesením č. RM/444/30/10.

V Bochově dne 1.8.2011.

Miroslav Egert
starosta města

Luboš Chalupný
místostarosta města

