Statutární město Frýdek-Místek
Nařízení města č. 2/2020, kterým se vydává tržní řád
Rada města Frýdku-Místku se na své 55. schůzi konané dne 15. 07. 2020 usnesla vydat na
základě § 18 odst. 1 až 4 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský
zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 11 odst. 1 a § 102 odst. 2 písm. d) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, toto nařízení:
Čl. 1
Úvodní ustanovení
1) Tímto nařízením se vydává tržní řád statutárního města Frýdku-Místku.
2) Toto nařízení dále stanovuje formy prodeje a poskytování služeb prováděné mimo
provozovnu, které jsou na území statutárního města Frýdku-Místku nebo v jeho části
zakázány.
3) Toto nařízení je závazné pro celé území města Frýdku-Místku, a to bez ohledu na charakter
prostranství a vlastnictví k němu.
Čl. 2
Místa pro prodej zboží a poskytování služeb
1) Na území statutárního města Frýdku-Místku je možno mimo provozovnu určenou k tomuto
účelu rozhodnutím, opatřením nebo jiným úkonem vyžadovaným stavebním zákonem1) (dále
jen „provozovna“) uskutečňovat nabídku a prodej zboží a nabídku a poskytování služeb (dále
jen „prodej“) pouze na místech určených tímto nařízením, a to na tržních místech a tržištích
na prostranstvích uvedených v přílohách tohoto nařízení, na předsunutých prodejních místech
a v restauračních zahrádkách.
Čl. 3
Vymezení základních pojmů
1) Provozovna je prostor, v němž je živnost provozována, a je zároveň určená k tomuto účelu
rozhodnutím, opatřením nebo jiným úkonem vyžadovaným stavebním zákonem.1)
2) Prodejce je osoba podnikající na základě živnostenského oprávnění2), která vlastním jménem
uskutečňuje prodej na místech nebo způsobem stanoveným v tomto nařízení.
3) Provozovatel je fyzická nebo právnická osoba, která provozuje tržiště, tj. poskytne prodejní
místo prodejci.
4) Prodejní místo je vymezené jednotlivé místo, mimo provozovnu, na kterém prodejce
uskutečňuje prodej s využitím prodejního zařízení.
5) Tržní místo je seskupení maximálně čtyř prodejních míst na prostranství vymezeném
v přílohách tohoto nařízení, tržním místem může být i jediné prodejní místo.

1)
2)

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
§ 2 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů

6) Tržiště je seskupení pěti a více prodejních míst na prostranství vymezeném v přílohách
tohoto nařízení.
7) Předsunuté prodejní místo je vymezené místo mimo provozovnu, na kterém
se uskutečňuje prodej při použití prodejního zařízení. Předsunuté prodejní místo může být
zřízeno jen v těsné blízkosti provozovny téhož prodejce, musí s ní funkčně přímo souviset a
nesmí ztěžovat průchod. Za předsunuté prodejní místo se nepovažuje místo pro nabídku
zboží, kde nedochází k uzavření obchodu.
8) Restaurační zahrádka je vymezené místo mimo provozovnu, na kterém se uskutečňuje
prodej v rámci živnosti "hostinská činnost" (popř. jiných živností, v jejichž rámci lze
připravovat a prodávat pokrmy a nápoje k bezprostřední spotřebě v provozovně, v níž je
provozována předmětná živnost) a toto místo přímo funkčně souvisí s touto provozovnou.
Restaurační zahrádka musí mít stejného prodejce, včetně personálu a nabídka sortimentu
musí být totožná s provozovnou.
9) Prodejní zařízení je zařízení sloužící k prodeji, jehož umístěním dochází k záboru
prostranství nebo prostoru nad ním, které nesmí žádnou svou částí, ať pevnou či zavěšenou,
včetně zboží přesahovat prostor k tomu účelu vymezený. Prodejní zařízení je zejména stánek,
stůl, pult, vozík, stojan nebo pojízdné zařízení určené k tomuto účelu, splňující technické a
hygienické požadavky, pokud to vyžadují zvláštní právní předpisy, nebo zařízení určené k
tomuto účelu, které je neseno nebo přenášeno. Prodejním zařízením se rozumí rovněž
oplocený prostor sloužící k prodeji.
10) Pochůzkový prodej je prodej mimo provozovnu, provozovaný formou pochůzky, při němž
je potenciální spotřebitel zboží nebo služeb bez předchozí objednávky vyhledáván prodejcem
z okruhu osob na veřejném prostranství3), nejedná-li se o tržiště.
11) Podomní prodej je prodej mimo provozovnu provozovaný formou pochůzky, při němž je
potenciální spotřebitel zboží nebo služeb bez předchozí objednávky vyhledáván prodejcem
mimo veřejná prostranství, zejména obcházením jednotlivých domů, bytů a dalších objektů.
12) Pojízdný prodej je prodej mimo provozovnu uskutečňovaný bez předchozí objednávky
z pojízdných prodejních zařízení (ručně tlačené vozíky, kola, silniční vozidla, přívěsy, návěsy,
pojízdné prodejny apod.), pojízdným způsobem mimo prostranství určena v přílohách tohoto
nařízení.
13) Bikesharing je poskytování služby úplatného užívání sdílených jízdních kol, které si lze na
jednom místě půjčit a na jiném vrátit. Přičemž se musí jednat o stanoviště přímo pro tento
účel stanovená.
Čl. 4
Pravidla pro zajištění řádného provozu a bezpečnosti tržních míst a tržišť
1) Provozovatelé a prodejci jsou povinni:
a) k nabídce zboží, jeho prodeji a poskytování služeb užívat jen místa k tomu určená tímto
nařízením,
b) dbát na to, aby provozem nedocházelo k narušování veřejného pořádku, zabezpečit, aby
prodej zboží či poskytování služeb neohrožoval majetek ani bezpečnost osob, neblokovat

3)

§ 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
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bezdůvodně průchozí místa mezi jednotlivými prodejními místy tak, aby byla zajištěna
požární ochrana v souladu se zvláštními předpisy,
c) zajíždět vozidly a parkovat jen v čase a místech určených na tržištích a tržních místech
d) umožnit vstup a činnost kontrolních orgánů4).
2) Možnost uskutečňovat prodej mimo provozovnu dle tohoto nařízení nezbavuje prodejce
povinnosti prokázat právní titul k užívání příslušného pozemku (např. smluvní vztah)
s provozovatelem nebo vlastníkem, u veřejného prostranství uhradit správní poplatek
statutárnímu městu Frýdek-Místek, v případě komunikací vyjádření odboru dopravy
a silničního hospodářství ke zvláštnímu užívání místních komunikací. V případě zeleně
dodržovat podmínky odboru životního prostředí a zemědělství.
3) Práva a povinnosti prodejců a provozovatelů stanovená zvláštními právními předpisy nejsou
tímto nařízením dotčena5).
4) Nestanoví-li zvláštní předpis jinak, jednotlivé prodejní místo musí být prodejcem z nákupního
prostoru viditelně označeno alespoň obchodní firmou nebo názvem nebo jménem a příjmením
podnikatele, identifikačním číslem osoby, údajem o sídle nebo adrese, na které je umístěn
odštěpný závod zahraniční osoby6). Prodejní zařízení pochůzkového, podomního a pojízdného
prodeje musí být označeno obdobně.
5) Provozovatel je povinen určit prodejcům konkrétní prodejní místa pouze na prostranstvích
vymezených v přílohách tohoto nařízení, časově vymezit vjezd motorových vozidel do prostor
tržiště za účelem zásobování, vyčlenit prostor pro skladování zboží a dohlížet nad
dodržováním povinností stanovených zvláštními právními předpisy, které souvisí s provozem
tržiště.
6) Tržiště musí mít na vhodném, trvale viditelném místě označení provozovatele a správce
(pokud je určen). Na tržišti musí být vyvěšeno toto nařízení, provozní řád s plánkem
rozmístění prodejních míst a doba prodeje.
Čl. 5
Pravidla pro udržování čistoty míst pro prodej, stanovení kapacity a vybavenosti
tržních míst a tržišť
1) Provozovatelé jsou povinni:
- udržovat tržiště a jeho nejbližší okolí v čistotě,
- průběžně odstraňovat odpad na určené místo,
- zajistit dostatečný počet sběrných nádob na odpad, nakládat s odpady, které vznikají při
provozu tržiště v souladu se zvláštními předpisy7),
4)

Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících
zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon),
ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, ve znění pozdějších
předpisů
6) § 17 odst. 7 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších
předpisů
7)
§ 16 odst. 1 písm. b), c), e) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění
pozdějších předpisů
5)
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-

zajistit pravidelný odvoz a zneškodnění těchto odpadů,
po skončení doby prodeje zanechat tržiště čisté a uklizené,
vybavit tržiště tak, aby byl zajištěn řádný a nerušený provoz,
určit pravidla řádného užívání tržiště osobami s omezenou schopností pohybu nebo
orientace,
mezi prodejními místy vytvořit prostor pro pohyb osob i zásobování.

2) Prodejci jsou povinni:
- udržovat prodejní místo a jeho nejbližší okolí v čistotě,
- průběžně odstraňovat odpad na určené místo,
- zajistit dostatečný počet sběrných nádob na odpad, nakládat s odpady, které vznikají při
provozu prodejního místa v souladu se zvláštními předpisy,
- po skončení doby prodeje zanechat prodejní místo čisté a uklizené,
- vybavit tržní místa tak, aby byl zajištěn řádný a nerušený provoz,
- mezi prodejními místy vytvořit prostor pro pohyb osob i zásobování,
- vybavit prodejní zařízení v souladu s tímto nařízením a zvláštními předpisy vztahujícími se
k jednotlivému sortimentu.
Čl. 6
Doba prodeje

Doba prodeje se stanovuje takto:
a) Tržní místa a tržiště mohou být provozována celoročně, maximální doba prodeje je od 6:00 h
do 22:00 h.
b) Restaurační zahrádky mohou být provozovány celoročně, maximální doba provozu je od
7:00 h do 22:00 h.
Uvedená doba prodeje neplatí pro akce konané na prostranstvích uvedených v přílohách tohoto
nařízení a zároveň uvedené v obecně závazné vyhlášce o nočním klidu.
Čl. 7
Zakázané formy prodeje
V částech města Frýdek a Místek je zakázán:
- prodej z předsunutých prodejních míst,
- pochůzkový prodej,
- podomní prodej,
- pojízdný prodej, pokud se nejedná o formu prodeje, na které se nařízení nevztahuje.
Čl. 8
Formy prodeje, na které se nařízení nevztahuje
Toto nařízení se nevztahuje na:
a) prodej tisku prostřednictvím kamelotů,
b) prodej prostřednictvím automatů obsluhovaných spotřebitelem,
c) na prodej zboží v rámci veřejné sbírky, pokud je konána v souladu se zákonem o veřejných
sbírkách 8),
d) prodej a nabídku zboží uskutečňovanou na základě jiného než živnostenského oprávnění 9),
e) prodej květin a doplňkového prodeje u příležitosti svátku sv. Valentina, mezinárodního dne
žen a Dne matek v období od 3 dnů před tímto svátkem do dne tohoto svátku včetně,
8)

zákon č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů (zákon o veřejných sbírkách),

ve znění pozdějších předpisů
9)

§ 3 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
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f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)

n)

prodej květin, suchých vazeb a doplňkového prodeje u příležitosti Památky zesnulých
v období od 13. 10. do 2. 11. kalendářního roku včetně,
prodej kraslic a pomlázky v období od 20 dne před velikonočním pondělím do velikonočního
pondělí včetně,
prodej ryb, vánočních stromků, jmelí a chvojí v období od 1. 12. do 24. 12. kalendářního roku
včetně,
provozování silniční dopravy10),
akce reklamního charakteru bez přímé nabídky a prodeje zboží nebo poskytování služeb,
běžné reklamní tabule umístěné bez současného vystavení nabízeného zboží,
prodej v souvislosti s cirkusovou produkcí, zvířecími ohradami, okružní jízdou na zvířatech,
pouťovými atrakcemi a scénickými stavbami pro film a divadlo,
bikesharing,
pojízdný prodej občerstvení a poskytování služeb, včetně přepravy osob, které jsou
realizovány z prodejního zařízení typu jízdní kolo poháněné lidskou silou11).
Čl. 9
Kontrola a sankce

Kontrolu dodržování tohoto nařízení provádí Magistrát města Frýdku-Místku prostřednictvím
pověřených osob a Městská policie Frýdek-Místek.
Čl. 10
Závěrečná ustanovení
1) Tímto nařízením se ruší Nařízení města č. 1/2020, kterým se vydává tržní řád.
2) Toto nařízení nabývá účinnosti 16. 7. 2020.
Přílohy:
Příloha č. 1 – Náměstí Svobody, Místek
Příloha č. 2 – Zámecké náměstí, Frýdek
Příloha č. 3 – Nádvoří Frýdeckého zámku, Frýdek
Příloha č. 4 – TESCO, Příborská, Místek
Příloha č. 5 – Sady Bedřicha Smetany, Místek
Příloha č. 6 – Park Pod zámkem, Frýdek
Příloha č. 7 – Rekreační oblast Olešná, Místek
Příloha č. 8 – Slezan Těšínská, Frýdek
Příloha č. 9 – Slezan Staroměstská, Frýdek
Příloha č. 10 – OC Frýda, Frýdek
Příloha č. 11 – Faunapark, Frýdek
Příloha č. 12 – lokalita stadionu TJ Slezan, Frýdek

10)
11)

dle z. č. 111/1994 Sb, o silniční dopravě, ve znění pozdějších nařízení
splňující požadavky vyhlášky č. 341/2014 Sb. o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách
provozu vozidel na pozemních komunikací, ve znění pozdějších předpisů, příloha č. 12, písm. c).
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Příloha č. 13 – zahrada Národního domu, Místek
Příloha č. 14 – sportovní areál Lysůvky
Příloha č. 15 – areál SDH v Zelinkovicích
Příloha č. 16 – areál Sokolík, Místek
Příloha č. 17 – Dům včelařů, Chlebovice
Příloha č. 18 – sportovní areál Chlebovice
Příloha č. 19 – parkoviště před prodejnou COOP, Chlebovice
Příloha č. 20 – sokolské hřiště Skalice
Příloha č. 21 – zahrada Sboru dobrovolných hasičů, Skalice
Příloha č. 22 – prostranství u kostela, Skalice

RNDr. Michal Pobucký, DiS.
primátor

Mgr. Radovan Hořínek
náměstek primátora
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Příloha č. 1
Tržní místo, tržiště: Náměstí Svobody, Místek

Umístění: části pozemků p.č. 3131, 3132 a 5155 v k.ú. Místek, rozloha cca 2.500 m2 - dle
grafického znázornění
Doba prodeje: dle čl. 6 odst. 1 tohoto nařízení (tržní řád) a v souladu s dalšími právními
předpisy.

Další povinnosti související s prodejem:
• Zajistit právní titul k užívání příslušného pozemku s jeho provozovatelem nebo
vlastníkem.
• Zajistit vyjádření odboru dopravy a silničního hospodářství Magistrátu města FrýdkuMístku ke zvláštnímu užívání místních komunikací.

7

Příloha č. 2
Tržní místo, tržiště: Zámecké náměstí, Frýdek

Umístění: pozemek p.č. 70 v k.ú. Frýdek, rozloha cca 5.000 m2
-

Při běžném provozu rozsah cca 500 m2 (vnitřní elipsa) v rozsahu dle grafického
znázornění
Pokud je zastaven průjezd náměstím pro silniční dopravu, je možno (po dohodě - viz
níže) využívat celý pozemek

Doba prodeje: dle čl. 6 odst. 1 tohoto nařízení (tržní řád) a v souladu s dalšími právními
předpisy.

Další povinnosti související s prodejem:
• Zajistit právní titul k užívání příslušného pozemku s jeho provozovatelem nebo
vlastníkem.
• Zajistit vyjádření odboru dopravy a silničního hospodářství Magistrátu města FrýdkuMístku ke zvláštnímu užívání místních komunikací.
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Příloha č. 3
Tržní místo, tržiště: Nádvoří Frýdeckého zámku

Umístění: části pozemku p.č. 3340 v k.ú. Frýdek, o rozloze cca 1.000 m2 - dle grafického
znázornění

Doba prodeje: dle čl. 6 odst. 1 tohoto nařízení (tržní řád) a v souladu s dalšími právními
předpisy.

Další povinnosti související s prodejem:
• Zajistit právní titul k užívání příslušného pozemku s jeho provozovatelem nebo
vlastníkem.
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Příloha č. 4
Tržní místo, tržiště: TESCO, Příborská, Místek

Umístění: plocha o velikosti 20m x 8m na pozemku p.č. 1337 v k.ú. Místek (možná dotčená
část pozemku – viz grafické znázornění)

Doba prodeje: dle čl. 6 odst. 1 tohoto nařízení (tržní řád) a v souladu s dalšími právními
předpisy.

Další povinnosti související s prodejem:
• Zajistit právní titul k užívání příslušného pozemku s jeho provozovatelem nebo
vlastníkem.
• Uhradit místní poplatek za užívání veřejného prostranství finančnímu odboru
Magistrátu města Frýdku-Místku.
• Zajistit vyjádření odboru dopravy a silničního hospodářství Magistrátu města FrýdkuMístku ke zvláštnímu užívání místních komunikací.
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Příloha č. 5
Tržní místo, tržiště: Sady Bedřicha Smetany, Místek

Umístění: část pozemku p.č. 155/1 v k.ú. Místek, rozloha cca 5.400 m2 - dle grafického
znázornění
Doba prodeje: dle čl. 6 odst. 1 tohoto nařízení (tržní řád) a v souladu s dalšími právními
předpisy.

Další povinnosti související s prodejem:
• Zajistit právní titul k užívání příslušného pozemku s jeho provozovatelem nebo
vlastníkem.
• Zajistit vyjádření odboru dopravy a silničního hospodářství Magistrátu města FrýdkuMístku ke zvláštnímu užívání místních komunikací.
• Umisťovat prodejní místa a veškerá jejich vybavení pouze na zpevněných plochách.
Mimo zpevněné plochy je lze umisťovat pouze po předchozím písemném souhlasu
odboru životního prostředí a zemědělství (dále jen „OŽPaZ“).
Prodejní místa a veškerá jejich vybavení umisťovat min. 1 m od kraje květinových
záhonů a záhonových výsadeb dřevin (keřů) a min. 2,5 m od kmene stromů.
Umisťovat prodejní místa a jejich vybavení v nižší než výše uvedené vzdálenosti je
možné pouze po předchozím písemném souhlasu „OŽPaZ“.
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Příloha č. 6
Tržní místo, tržiště: Park Pod zámkem, Frýdek

Umístění: části pozemků p.č. 3350/1, 3350/11 a 3350/12 v k.ú. Frýdek, rozloha cca 5.200m2
- dle grafického znázornění
Doba prodeje: dle čl. 6 odst. 1 tohoto nařízení (tržní řád) a v souladu s dalšími právními
předpisy.

Další povinnosti související s prodejem:
• Zajistit právní titul k užívání příslušného pozemku s jeho provozovatelem nebo
vlastníkem.
• Zajistit vyjádření odboru dopravy a silničního hospodářství Magistrátu města FrýdkuMístku ke zvláštnímu užívání místních komunikací.
• Umisťovat prodejní místa a veškerá jejich vybavení pouze na zpevněných plochách.
Mimo zpevněné plochy je lze umisťovat pouze po předchozím písemném souhlasu
odboru životního prostředí a zemědělství (dále jen „OŽPaZ“).
Prodejní místa a veškerá jejich vybavení umisťovat min. 1 m od kraje květinových
záhonů a záhonových výsadeb dřevin (keřů) a min. 2,5 m od kmene stromů.
Umisťovat prodejní místa a jejich vybavení v nižší než výše uvedené vzdálenosti je
možné pouze po předchozím písemném souhlasu „OŽPaZ“.
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Příloha č. 7
Tržní místo, tržiště: Rekreační oblast Olešná, Místek

Umístění: pozemky p.č. 4486/1, p.č. 4486/4, p.č. 4493/4 a p.č. 4511, vše v k.ú. Místek, rozloha
cca 50.000 m2 - dle grafického znázornění
Doba prodeje: dle čl. 6 odst. 1 tohoto nařízení (tržní řád) a v souladu s dalšími právními předpisy.

Další povinnosti související s prodejem:
• Zajistit právní titul k užívání příslušného pozemku s jeho provozovatelem nebo vlastníkem.
• Zajistit vyjádření odboru dopravy a silničního hospodářství Magistrátu města Frýdku-Místku
ke zvláštnímu užívání místních komunikací.
• Zajistit vyjádření odboru životního prostředí a zemědělství Magistrátu města Frýdku-Místku
k užívání zeleně.
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Příloha č. 8
Tržní místo, tržiště: Slezan Těšínská, Frýdek

Umístění: pozemek p.č. 2814/1 v k.ú. Frýdek, rozloha cca 5.000 m2 - dle grafického
znázornění

Doba prodeje: dle čl. 6 odst. 1 tohoto nařízení (tržní řád) a v souladu s dalšími právními
předpisy.

Další povinnosti související s prodejem:
• Zajistit právní titul k užívání příslušného pozemku s jeho provozovatelem nebo
vlastníkem.
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Příloha č. 9
Tržní místo, tržiště: Slezan Staroměstská, Frýdek

Umístění: pozemky p.č. 1949, 1953/1, 1953/3 a 1955 v k.ú. Frýdek, rozloha cca 10.000 m2 dle grafického znázornění

Doba prodeje: dle čl. 6 odst. 1 tohoto nařízení (tržní řád) a v souladu s dalšími právními
předpisy.

Další povinnosti související s prodejem:
• Zajistit právní titul k užívání příslušného pozemku s jeho provozovatelem nebo
vlastníkem.
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Příloha č. 10
Tržní místo, tržiště: OC Frýda, Frýdek

Umístění: pozemek p.č. 3235/47 a část pozemku p.č. 3244 k.ú. Frýdek (po přístupový chodník
k lávce pro pěší; jen na stávajících zpevněných plochách), rozloha celkem cca 13316 m2 - dle
grafického znázornění
Doba prodeje: dle čl. 6 odst. 1 tohoto nařízení (tržní řád) a v souladu s dalšími právními
předpisy.

Další povinnosti související s prodejem:
• Zajistit právní titul k užívání příslušného pozemku s jeho provozovatelem nebo
vlastníkem.
• Uhradit místní poplatek za užívání veřejného prostranství finančnímu odboru
Magistrátu města Frýdku-Místku.
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Příloha č. 11
Tržní místo, tržiště: Faunapark, Frýdek

Umístění: pozemek p.č. 3261, k.ú. Frýdek, rozloha celkem cca 14391 m2 - dle grafického
znázornění
Doba prodeje: dle čl. 6 odst. 1 tohoto nařízení (tržní řád) a v souladu s dalšími právními
předpisy, a to pouze během konání kulturních, společenských a sportovních akcí.

Další povinnosti související s prodejem:
• Zajistit právní titul k užívání příslušného pozemku s jeho provozovatelem nebo
vlastníkem.
• Umisťovat prodejní místa a veškerá jejich vybavení pouze na zpevněných plochách.
Mimo zpevněné plochy je lze umisťovat pouze po předchozím písemném souhlasu
odboru životního prostředí a zemědělství (dále jen „OŽPaZ“).
Prodejní místa a veškerá jejich vybavení umisťovat min. 1 m od kraje květinových
záhonů a záhonových výsadeb dřevin (keřů) a min. 2,5 m od kmene stromů.
Umisťovat prodejní místa a jejich vybavení v nižší než výše uvedené vzdálenosti je
možné pouze po předchozím písemném souhlasu „OŽPaZ“.
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Příloha č. 12
Tržní místo, tržiště: lokalita stadionu TJ Slezan, Frýdek

Umístění: pozemek p.č. 3055, p.č. 3057, p.č. 3059/20, p.č. 3059/53, p.č. 3061, p.č. 3071/1, p.č.
3071/5, p.č. 3072/1, p.č. 3072/2, p.č. 3059/52, p.č. 3071/4, část 3066, k.ú. Frýdek, rozloha
celkem cca 11157 m2 - dle grafického znázornění
Doba prodeje: dle čl. 6 odst. 1 tohoto nařízení (tržní řád) a v souladu s dalšími právními
předpisy.

Další povinnosti související s prodejem:
• Zajistit právní titul k užívání příslušného pozemku s jeho provozovatelem nebo
vlastníkem.
• V případě umístění světelného zdroje a barevné plochy zaměnitelné s návěstními znaky
v ochranném pásmu dráhy, které činí 60 m od osy krajní koleje, nejméně však 30 m od
hranic obvodu dráhy, zajistit souhlas drážního úřadu.
V obvodu dráhy neprovádět činnosti, které se považují za podnikání (§ 4a a § 8 zákona
č. 266/1994 Sb.)
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Příloha č. 13
Tržní místo, tržiště: zahrada Národního domu, Místek

Umístění: pozemek p.č.216/1, k.ú. Místek, rozloha celkem cca 1.400 m2 - dle grafického
znázornění
Doba prodeje: dle čl. 6 odst. 1 tohoto nařízení (tržní řád) a v souladu s dalšími právními
předpisy.

Další povinnosti související s prodejem:
• Zajistit právní titul k užívání příslušného pozemku s jeho provozovatelem nebo
vlastníkem.
• Prodejní místa a veškerá jejich vybavení umisťovat min. 1 m od kraje květinových
záhonů a záhonových výsadeb dřevin (keřů) a min. 2,5 m od kmene stromů.
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Příloha č. 14
Tržní místo, tržiště: sportovní areál Lysůvky

Umístění: pozemek p.č.476/1, k.ú. Lysůvky, rozloha celkem cca 2.433 m2 - dle grafického
znázornění
Doba prodeje: dle čl. 6 odst. 1 tohoto nařízení (tržní řád) a v souladu s dalšími právními
předpisy.

Další povinnosti související s prodejem:
• Zajistit právní titul k užívání příslušného pozemku s jeho provozovatelem nebo
vlastníkem.
• Prodejní místa a veškerá jejich vybavení umisťovat min. 2,5 m od kmene stromů.
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Příloha č. 15
Tržní místo, tržiště: areál SDH v Zelinkovicích

Umístění: pozemek p.č.302/1, k.ú. Lysůvky, rozloha celkem cca 311 m2 - dle grafického
znázornění
Doba prodeje: dle čl. 6 odst. 1 tohoto nařízení (tržní řád) a v souladu s dalšími právními
předpisy.

Další povinnosti související s prodejem:
• Zajistit právní titul k užívání příslušného pozemku s jeho provozovatelem nebo
vlastníkem.
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Příloha č. 16
Tržní místo, tržiště: areál Sokolík, Místek

Umístění: pozemek p.č. 149/2, k.ú. Místek, rozloha celkem cca 8.171 m2 - dle grafického
znázornění
Doba prodeje: dle čl. 6 odst. 1 tohoto nařízení (tržní řád) a v souladu s dalšími právními
předpisy.

Další povinnosti související s prodejem:
• Zajistit právní titul k užívání příslušného pozemku s jeho provozovatelem nebo
vlastníkem.
• Uhradit místní poplatek za užívání veřejného prostranství finančnímu odboru
Magistrátu města Frýdku-Místku.
• Prodejní místa a veškerá jejich vybavení umisťovat min. 1 m od kraje květinových
záhonů a záhonových výsadeb dřevin (keřů) a min. 2,5 m od kmene stromů.
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Příloha č. 17
Tržní místo, tržiště: Dům včelařů, Chlebovice

Umístění: pozemek p.č. 484, p.č. 485/1, p.č. 486/1, p.č. 486/3 vše k.ú. Chlebovice, rozloha
celkem cca 1.766 m2 - dle grafického znázornění
Doba prodeje: dle čl. 6 odst. 1 tohoto nařízení (tržní řád) a v souladu s dalšími právními
předpisy.

Další povinnosti související s prodejem:
• Zajistit právní titul k užívání příslušného pozemku s jeho provozovatelem nebo
vlastníkem.
• Na pozemku p.č. 486/1 a p.č. 486/3, oba k.ú. Chlebovice, obec Frýdek-Místek (zahrada
Domu včelařů) prodejní místa a veškerá jejich vybavení umisťovat min. 2,5 m od kmene
stromů.
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Příloha č. 18
Tržní místo, tržiště: sportovní areál Chlebovice

Umístění: pozemek p.č. 73 a p.č. 75/1 oba k.ú. Chlebovice, rozloha celkem cca 12.359 m2 dle grafického znázornění
Doba prodeje: dle čl. 6 odst. 1 tohoto nařízení (tržní řád) a v souladu s dalšími právními
předpisy.

Další povinnosti související s prodejem:
• Zajistit právní titul k užívání příslušného pozemku s jeho provozovatelem nebo
vlastníkem.
• Na pozemku p.č. 75/1, k.ú. Chlebovice, prodejní místa a veškerá jejich vybavení
umisťovat min. 2,5 m od kmene stromů.
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Příloha č. 19
Tržní místo, tržiště: parkoviště před prodejnou COOP, Chlebovice

Umístění: pozemek p.č. 331, k.ú. Chlebovice, rozloha celkem cca 125 m2 (zpevněná plocha
parkoviště) - dle grafického znázornění
Doba prodeje: dle čl. 6 odst. 1 tohoto nařízení (tržní řád) a v souladu s dalšími právními
předpisy.

Další povinnosti související s prodejem:
• Zajistit právní titul k užívání příslušného pozemku s jeho provozovatelem nebo
vlastníkem.
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Příloha č. 20
Tržní místo, tržiště: sokolské hřiště Skalice

Umístění: pozemky p.č. 1051/1 a p.č. 1056/11, oba k.ú. Skalice u Frýdku-Místku, rozloha celkem
cca 7.114 m2 - dle grafického znázornění
Doba prodeje: dle čl. 6 odst. 1 tohoto nařízení (tržní řád) a v souladu s dalšími právními předpisy.

Další povinnosti související s prodejem:
• Zajistit právní titul k užívání příslušného pozemku s jeho provozovatelem nebo vlastníkem.
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Příloha č. 21
Tržní místo, tržiště: zahrada Sboru dobrovolných hasičů, Skalice

Umístění: část pozemku p.č. 105/2 v k.ú. Skalice u Frýdku-Místku, rozloha cca 440 m2 (bez pergoly
a přístřešku) - dle grafického znázornění

Doba prodeje: dle čl. 6 odst. 1 tohoto nařízení (tržní řád) a v souladu s dalšími právními předpisy.

Další povinnosti související s prodejem:
• Zajistit právní titul k užívání příslušného pozemku s jeho provozovatelem nebo vlastníkem.
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Příloha č. 22
Tržní místo, tržiště: prostranství u kostela, Skalice

Umístění: část pozemku p.č. 1158/3 v k.ú. Skalice u Frýdku-Místku, rozloha cca 100 m2 (prodejní
stánky nesmí stát v rozhledových trojúhelnících) - dle grafického znázornění
Doba prodeje: dle čl. 6 odst. 1 tohoto nařízení (tržní řád) a v souladu s dalšími právními předpisy.

Další povinnosti související s prodejem:
• Zajistit právní titul k užívání příslušného pozemku s jeho provozovatelem nebo vlastníkem.
• Zajistit vyjádření odboru dopravy a silničního hospodářství Magistrátu města Frýdku-Místku
ke zvláštnímu užívání místních komunikací.
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