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1/2009
N AŘ Í Z E N Í
ze dne 6. dubna 2009,
tržní řád
Rada města Český Krumlov usnesením č.
190/10/2009 ze dne 6. 4. 2009 vydává na
základě zmocnění podle ustanovení § 18
zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském
podnikání, v platném znění, a v souladu s
ustanovením § 11 odst. 1 a ustanovením §
102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích, v platném znění, toto nařízení:
Čl. 1
Předmět úpravy
(1) Toto nařízení upravuje podmínky pro
nabídku, prodej zboží (dále jen „prodej“) a
poskytování služeb mimo provozovnu určenou k tomuto účelu kolaudačním rozhodnutím podle zvláštního zákona na území města
Český Krumlov.
(2) Toto nařízení se nevztahuje na prodej
zboží a poskytování služeb prováděné mimo
provozovny určené k tomuto účelu kolaudačním rozhodnutím podle zvláštního zákona1 při kulturně-společenských akcích: Slavnosti pětilisté růže, Advent a Vánoce v Českém Krumlově, Svatováclavské slavnosti,
Kouzelný Krumlov a velikonoční trhy.
Čl. 2
Vymezení základních pojmů
Pro účely tohoto nařízení se:
1/ místem pro prodej a poskytování služeb rozumí tržiště (tržnice), prodejní místo,
tržní místo, předsunuté prodejní místo a
předzahrádka,
2/ tržištěm (tržnicí) rozumí neuzavíratelný,
uzavíratelný nebo částečně uzavíratelný
nezastřešený prostor, kde je prodáváno zboží nebo poskytovány služby a ve kterém je
umístěn více než jeden stánek,

3/ prodejním místem rozumí konkrétně
určené místo na tržišti (tržnici), na kterém
fyzické či právnické osoby prodávají zboží
nebo poskytují služby,
4/ tržním místem rozumí veřejně přístupné prostranství, kde se na jednom nebo více
vymezených místech uskutečňuje prodej
zboží nebo poskytování služeb fyzickými
nebo právnickými osobami,
5/ předsunutým prodejním místem rozumí
místo na vymezené ploše, určené k prodeji
zboží nebo poskytování služeb, které funkčně navazuje na konkrétní provozovnu, určenou k tomuto účelu kolaudačním rozhodnutím podle zvláštního zákona1, a které je
umístěno bezprostředně u uvedené provozovny a má stejného provozovatele,
6/ předzahrádkou rozumí místo na vymezené ploše, určené k provozování zpravidla
hostinské činnosti, které funkčně navazuje
na konkrétní provozovnu, určenou k tomuto
účelu kolaudačním rozhodnutím podle
zvláštního zákona1, a které je umístěno bezprostředně u uvedené provozovny a má
stejného provozovatele,
7/ provozovatelem fyzická nebo právnická
osoba, oprávněná k provozování tržiště (tržnice), prodejního místa, tržního místa, předsunutého prodejního místa nebo předzahrádky.
Čl. 3
Stanovení míst pro prodej a poskytování služeb, kapacita a základní vybavení
(1) Prodávat zboží a poskytovat služby
mimo provozovnu určenou k tomuto účelu
kolaudačním rozhodnutím lze pouze se souhlasem města Český Krumlov. Žádost o vydání souhlasu se podává na odboru dopravy
a silničního hospodářství Městského úřadu v
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Českém Krumlově. K žádosti o vydání souhlasu se z titulu svých pravomocí vyjadřují
Odbor územního plánování a památkové
péče2 a Odbor dopravy a silničního hospodářství3 Městského úřadu v Českém Krumlově.
(2) Seznam míst stanovených pro prodej
a poskytování služeb mimo provozovnu k
tomuto účelu určenou kolaudačním rozhodnutím podle zvláštního zákona1, kapacita a
základní vybavenost jsou uvedeny v příloze,
která je nedílnou součástí tohoto nařízení.
Čl. 4
Stanovení doby prodeje zboží a poskytování služeb
(1) Provozní dobu, ve které bude prováděn prodej zboží či poskytovány služby, stanoví provozovatel.
(2) Provozní doba musí být stanovena
tak, aby v žádném dnu nezasahovala do
doby mezi 24.00 hodin a 6.00 hodin druhého
dne. To neplatí v době pořádání kulturněspolečenských akcí: Slavnosti pětilisté růže,
Advent a Vánoce v Českém Krumlově, Svatováclavské slavnosti, Kouzelný Krumlov a
velikonoční trhy.
Čl. 5
Pravidla pro udržování čistoty a bezpečnosti v místě prodeje nebo poskytování služeb
Provozovatel místa pro prodej nebo poskytování služeb je povinen zajistit splnění
všech požadavků vyplývajících z obecně
závazných právních předpisů.
Čl. 6
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správce, pak na vhodném viditelném místě
zveřejní své jméno a příjmení a kontaktní
adresu.
(2) Provozovatel místa pro prodej zboží či
poskytování služeb je povinen dodržovat
povinnosti vyplývající z obecně závazných
právních předpisů5.
(3) Provozovatel tržnice (tržiště) je povinen na tržišti (tržnici) viditelně zveřejnit tento
tržní řád a dohlížet nad jeho dodržováním.
(4) Provozovatel tržnice (tržiště) je povinen zpracovat a na tržišti (tržnici) viditelně
zveřejnit provozní řád tržiště (tržnice), upravující zejména provozní dobu, režim zásobování, provádění úklidu, likvidace a odvozu
odpadu a další potřebné záležitosti pro udržení řádného a bezproblémového chodu
místa.
Čl. 7
Prodej zboží z ložné plochy vozidel se v
obvodu města Český Krumlov zakazuje.
Čl. 8
Kontrola a sankce
(1) Dodržování tohoto nařízení jsou
oprávněni kontrolovat pověření pracovníci
Městského úřadu v Českém Krumlově a
strážníci městské policie.
(2) Porušení tohoto nařízení se postihuje
podle zvláštních právních předpisů6.
Čl. 9
Účinnost
(1) Toto nařízení nabývá účinnosti dne 1.
5. 2009.
(2) Zrušuje se vyhláška města č. 7/1998,
tržní řád, včetně příloh.

Povinnosti provozovatele k zajištění
řádného provozu místa pro prodej nebo
poskytování služeb
(1) Provozovatel místa pro prodej zboží a
poskytování služeb je povinen viditelně
označit toto místo obchodní firmou nebo
názvem nebo jménem a příjmením, identifikačním číslem, údajem o sídle nebo místě
podnikání4 a jménem a příjmením osoby
odpovědné za činnost provozovny. Není-li
provozovatel podnikatelem, označí místo
svým jménem a příjmením a kontaktní adresou. Je-li pověřen správou tržiště (tržnice)

Ing. Luboš Jedlička, v. r.
starosta
Bc. Jitka Zikmundová, v. r.
místostarostka
1) Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (stavební
zákon)

Nařízení města Český Krumlov č. 1/2009
2) zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové
péči, v platném znění
3) zákon č. 13/1997, o pozemních komunikacích, v platném znění
4) zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském
podnikání, v platném znění (živnostenský zákon)
5) např. zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně
spotřebitele, v platném znění, zákon č. 455/1991
Sb., o živnostenském podnikání, v platném znění, zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči, v
platném znění, zákon č. 353/2003, o spotřebních
daních, v platném znění, zákon č. 565/1990 Sb.,
o místních poplatcích, v platném znění, vyhláška
města č. 15/2003, o místních poplatcích
6) zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném
znění, zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v
platném znění, zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, v platném znění
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Příloha k nařízení města Český Krumlov č. 1/2009
Předzahrádky
1. Zlatý Anděl s.r.o., Kájovská ul.
2. Zlatý Anděl s.r.o., Kájovská ul. Don Julius
3. Zlatý Anděl s.r.o., nám Svornosti 10 4. Hotel The Old Inn, nám. Svornosti č. p.
13
5. Restaurace Bohemia, Kájovská č. p. 64
6. Krčma Šatlava, Šatlavská ul 7. Cukrárna Zapa Cafe, Latrán 16
8. Pizzeria Nona Gina, Klášterní 52
9. Cukrárna Music café, Klášterní 49
10. Hotel Na Louži, Kájovská 66
11. hotel Dvořák, Radniční 101, Český
Krumlov
12. hotel Dvořák, Radniční 101, Český
Krumlov
13. Cukrárna M. Rajská, Kájovská 14. Caffé Veneti, Hradební 61
15. Hotel Grand, nám.Svornosti 3
16. kavárna U Dvou andělů, Panská 17 17. Krumlovská fontána, nám. Svornosti 9
18. Madeta, a.s., nám. Svornosti 4 19. EM Gastro,s.r.o., Lično, Panská 18 20. Kavárna La Bohema, Soukenická 34
21. Café Odeon, Dlouhá 32,
22. Cafe van Gogh, Masná 130 (Eva Urbanová)
23. Halias s.r.o., Pardubice , Linecká 46,
24. Krumlovský mlýn a.s., Široká 80
25. Restaurant Bar, U Bejka, Linecká 41
26. Restaurant Na Ostrově č. p. 171,
27. Hotel U Města Vídně, a.s. Praha,
Latrán 77
28. Hucon spol. s r.o., Panská 21
29. Dlouhá 31 - Milan Kotlár
30. Cafe Bar, Latrán 46
31. Krumlovská Inspirace, spol. s r.o.,
Radniční 29
32. František Slad, Špičák 133 (u kotelny)
33. Pivovar Eggenberg, Pivovarská ul. 27
34. Rybářská restaurace, Na Ostrově 86
35. Restaurant Švamberský dům, Soukenická 35
36. Egon Schiele Café, Široká 70, 71
37. Plzeňský dvůr a.s., Rybářská před č.
p. 23-24
Předsunuté prodejní místo
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* prodej zmrzliny a pikadorů z mobilní
buňky na pozemku p. Jaroslava Marka,
Tř.Míru 42 v Českém Krumlově
* prodej rychlého občerstvení v podloubí
hotelu The Old Inn, na pozemku společnosti
Bohemia Properties
* prodej nápojů z automatu v podloubí hotelu The Old Inn, na pozemku společnosti
Bohemia Properties
* stánkový prodej v podloubí domu č. p. 9
na nám. Svornosti v Českém Krumlově, na
pozemku společnosti Krumlovská fontána
v.o.s.
* parc. č. 1299/1 - u č. p. 40 v Latránu,
Roman Štěpánek
* restaurace Maštal, nám. Svornosti 2,
pult rychlého občerstvení, pikadory
Tržní místa určená k malování portrétů,
obrazů a pouliční obrazárna
* podloubí náměstí Svornosti
* Široká ulice
* Na Ostrově
Tržní místa určená k umístění - zmrzlinové boxy a chladící nápojové pulty
* Široká ul. před č. p. 36, 52, 73 a č. p. 89
Tržní místo určené pro ukázku ražby a
prodej histor. mincí
* parc. č. 947/3 u lávky přes Polečnici (z
Jelení zahrady vpravo)
Tržní místa
* parc. č. 1299/1 - Latrán (u Červené brány)
* parc. č. 1299/1 - Latrán před č. p. 19
* parc. č. 889/1 Jelení zahrada - u lávky
přes Polečnici
* parc. č. 947/3 u lávky přes Polečnici (z
Jelení zahrady vlevo)
* prodej propagačních materiálů (mapy,
průvodce, pohlednice, knihy) na pozemcích
státního hradu a zámku v Č.K., formou stánkového prodeje firmě UNIOS CB s.r.o.
* stánkový prodej turist. propagač. materiálů (mapy, průvodce, pohlednice, brožury)
u č. p. 28 v Rooseveltově ulici, na pozemku
společnosti Maleček TS s.r.o.
* stánkový prodej ovoce a zelenina na
pozemku společnosti Nemocnice Č. Krumlov, parc. č. 511/3 v k. ú. a obci Český Krumlov

