
ÚPLNÉ ZNĚNÍ 
Nařízení města Mikulov č. 1/2019  

TRŽNÍ ŘÁD 
jak vyplývá ze změny provedené Nařízením města Mikulov č. 3/2019 a  

Nařízením města Mikulov č. 6/2022 
 
 
Rada města Mikulov schválila vydat Nařízení města Mikulov-TRŽNÍ ŘÁD: 

 

Článek 1 

Základní ustanovení 

(1) Účelem tohoto nařízení města  je stanovit podmínky, za kterých lze na území města Mikulov 
uskutečňovat nabídku, prodej zboží a poskytování služeb mimo provozovnu určenou k tomuto 
účelu rozhodnutím, opatřením nebo jiným úkonem vyžadovaným stavebním zákonem.1) 

(2) Toto nařízení je závazné pro celé území města Mikulov bez ohledu na charakter prostranství a 
vlastnictví pozemků, na nichž se činnosti dle čl. 1 odst. 1 provádějí. 

 

Článek 2 

Místa pro nabídku, prodej zboží a poskytování služeb  

Na území města Mikulov je možno, mimo provozovnu určenou k tomuto účelu  rozhodnutím, 
opatřením nebo jiným úkonem vyžadovaným  stavebním zákonem1), uskutečňovat nabídku, prodej 
zboží  a  poskytování služeb pouze na těchto místech: 

a) Tržiště pro zboží charakteristické pro lidový jarmark, příležitostné trhy a kulturní akce 
1. Název:     Náměstí 

Vymezení: pozemek p.č. 3285, 3244 a 3247/1 v k.ú. Mikulov na Moravě 
(viz Příloha č.1 ) 

Doba prodeje: režim pro jarmark 
 

2.  Název: Kostelní náměstí 
Vymezení: pozemek p.č. 3243 v k.ú. Mikulov na Moravě  

(viz Příloha č.2) 
Doba prodeje: režim pro jarmark 
 

3. Název:     Kapucínská ulice 
Vymezení: pozemek p.č.  3286/1 v k.ú. Mikulov na Moravě 

(viz Příloha č.3 ) 
Doba prodeje: režim pro jarmark 
 

 
1) Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů. 



 
4.  Název: Česká ulice 

Vymezení: pozemek p.č. 3240/1, 3240/2, 3241/1, 256, 254 v k.ú. Mikulov na Moravě  
(viz Příloha č.4) 

Doba prodeje: režim pro jarmark 
 

 
 

b) Tržiště pro prodej knih, skla, porcelánu, keramického zboží, suvenýrů, upomínkových 
předmětů, výrobků z kůže, galanterního zboží, ovoce, zeleniny včetně její sadby, květin, vína, 
dalšího potravinářského zboží a nepotravinářského zboží nabízeného přímo výrobci 

 
 
5.           Název:     Náměstí  

Vymezení:  část pozemku  p.č. 3285  v k.ú. Mikulov na Moravě-pás o šířce 4 m od  
                           obrubníku chodníku před domem  č.p.163 (č.o.3) a délce 15 m  

 (viz Příloha č.5) 
Kapacita:    4 prodejní  stánky  
Doba prodeje:    celoroční režim 
 

6. Název:     Areál Amfiteátru 
Vymezení: pozemek p.č. 2364, 2370/1, 2370/26, 2370/27, 2370/28, 2370/29, 2370/37, 

2370/39,  v k.ú. Mikulov na Moravě 
(viz Příloha č.6) 

Kapacita:     150 prodejních zařízení 
Doba prodeje: celoroční režim 
 

7.           Název:                    Na ul. Alf. Muchy      
Vymezení :            zpevněná část pozemku p.č. 3298 v k.ú. Mikulov,  1m od novinového   

stánku – pás o šířce 5 m včetně chodníku a délce 10 m            
                                (viz Příloha č. 7) 
Kapacita:               1 mobilní stánek 
Doba prodeje:       celoroční režim 

 

Článek 3 

Doba prodeje zboží a poskytování služeb na místech pro nabídku, 
prodej zboží a poskytování služeb   

 
 

(1) V rámci celoročního režimu lze na tržištích prodávat následovně:  
květen – září  od 7.00 – 20.00 hodin 
říjen – duben od 8.00 -  17.00 hodin. 

 
(2) V rámci režimu  pro jarmark lze na tržištích prodávat následovně: od 7.00 – 20.00 hodin. 
(3) Při pořádání sportovních a kulturních akcí se celoroční režim a režim pro jarmark 

neuplatní a na všech tržištích lze prodávat následovně: od 7.00 – 24.00 hodin. 
 



 

 

 

 

Článek 4 

Pravidla pro udržování čistoty a bezpečnosti míst pro nabídku, 
prodej zboží a poskytování služeb 

(1) Provozovatelé, prodejci zboží a poskytovatelé služeb na místech pro nabídku, prodej zboží a 
poskytování služeb jsou povinni dodržovat všechna ustanovení daná obecně závaznými 
předpisy, obecně závaznými vyhláškami a nařízeními města, zejména tržním řádem tak, aby 
vyhověli hygienickým a zdravotním požadavkům daného prodeje zboží nebo poskytování 
služeb. 

(2) Prodejce je povinen udržovat prodejní místo a jeho okolí určené provozovatelem tržiště  čisté, 
průběžně uklízet a zabezpečit, aby při prodeji zboží nedošlo k ohrožení bezpečnosti osob a 
majetku.  

(3) Prodejce musí viditelně označit prodejní zařízení následovně: 
a) fyzická osoba podnikající podle živnostenského zákona uvede jméno a příjmení, 

identifikační číslo, sídlo a jméno a příjmení osoby odpovědné za činnost provozovny, 
b) fyzická osoba, která nepodniká nebo podniká na základě jiného, než živnostenského 

zákona, uvede jméno a příjmení, název provozovny nebo uvede jiné rozlišující označení, 
c) právnická osoba uvede obchodní firmu nebo název, identifikační číslo, sídlo, jméno osoby 

odpovědné za činnost provozovny. 
(4) Prodejce je povinen uposlechnout pokynů provozovatele tržiště. 
(5) Provozovatel prostřednictvím svého správce určuje prodejcům konkrétní prodejní místo a 

podává informaci o dalších volných místech. 

 

Článek 5 

Pravidla k zajištění řádného provozu míst pro nabídku, prodej 
zboží a poskytování služeb 

     Provozovatel míst pro nabídku, prodej zboží a poskytování služeb je povinen: 

(1) prodejní místa provozovat v souladu s tímto tržním řádem. 
(2) vést řádnou evidenci prodejců zboží a poskytovatelů služeb včetně údaje o druhu jimi 

prodávaného zboží či poskytované služby. 
(3) zabezpečit dostatečný počet nádob na  odpad.  
 

 



 

 

Článek 6 

Formy prodeje zboží a poskytování služeb, na které se tržní řád 
nevztahuje 

Toto nařízení se nevztahuje na prodej zboží a poskytování služeb v restauračních zahrádkách na území 
města Mikulov. 

Článek 7 

Kontrola 

Kontrola nad dodržováním povinností stanovených tímto nařízením je prováděna podle zvláštních 
předpisů2) . 

Článek 8 

Porušení povinností stanovených tímto nařízením se postihuje podle zvláštních předpisů3). 

Článek 9 

Zakázané formy prodeje zboží a poskytování služeb 

(1) Na celém území města Mikulov je zakázán podomní prodej zboží a poskytování služeb.  
(2) Na celém území města Mikulov je zakázán pochůzkový prodej a  poskytování služeb. 

 

Článek 10 

Závěrečná a zrušující ustanovení 

                                                     
 

(1) Práva a povinnosti prodejců a provozovatelů4), které jsou stanoveny zvláštními právními      
předpisy, nejsou tímto nařízením dotčena. 

(2)  Zrušují se :    Nařízení  města Mikulov č. 2/2017 TRŽNÍ ŘÁD. 

 
 2) Například zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 455/1991 Sb., o 
živnostenském podnikání ˇživnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
 3) Například zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zařízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 250/2016 
Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 251/2016 Sb., o 
některých přestupcích, ve znění pozdějších předpisů. 
4) Například zákon č. 206/2015 Sb., o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi a o změně některých zákonů 
(zákon o pyrotechnice), ve znění pozdějších předpisů. 



                        Nařízení  města Mikulov č. 2/2018 TRŽNÍ ŘÁD, kterým se mění a doplňuje nařízení       
       města Mikulov č. 2/2017 TRŽNÍ ŘÁD.  
       Provozní řád Náměstí ze dne 19.6.2017.  

    
(3) Toto nařízení města nabývá účinnosti  15. dnem po dni vyhlášení. 

 
 

Příloha č. 1 k nařízení města Mikulov  č.1/2019 Tržní řád: Tržiště Náměstí , čl. 2  písm. a) bod 1. 
Příloha č. 2 k nařízení města Mikulov  č.1/2019 Tržní řád : Tržiště Kostelní  náměstí,  čl. 2 písm. a) bod 
2. 
Příloha č. 3 k nařízení města Mikulov  č.1/2019 Tržní řád: Tržiště Kapucínská ulice, čl. 2 písm. a) bod 3. 
Příloha č. 4 k nařízení města Mikulov  č.1/2019 Tržní řád: Tržiště Česká ulice, čl. 2 písm. a) bod 4. 
Příloha č. 5 k nařízení města Mikulov  č.1/2019 Tržní řád :Tržiště Náměstí, čl. 2  písm. b) bod 5. 
Příloha č. 6 k nařízení města Mikulov  č.1/2019 Tržní řád : Areál Amfiteátru, čl. 2 písm. b) bod 6. 
Příloha č. 7 k nařízení města Mikulov  č. 1/2019 Tržní řád: Tržiště Na ul. Alf. Muchy, dle čl. 2 písm. b) 
bod 7 
 
 
 
Účinnost právního předpisu: 
 
 
Předpis:                                         účinnosti nabyl dne: 
 
Nařízení č. 1/2019                         16. 3. 2019 
Nařízení č. 3/2019                           3. 7. 2019 
Nařízení č. 6/2022                         10. 9. 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 


