Tržní řád právní úprava:
nařízení hl.m.Prahy č. 9/2011 Sb.hl.m.Pahy
4. Základní informace
Na území hlavního města Prahy je možno mimo provozovnu k tomuto účelu určenou kolaudačním
rozhodnutím podle zvláštního zákona nabízet, prodávat zboží nebo poskytovat služby na místech
uvedených v příloze č. 1 této vyhlášky, nejde-li o druhy prodeje zboží nebo poskytování služeb, na
které se tato vyhláška nevztahuje nebo které jsou zakázány.
Nařízení hl.m.Prahy, kterým se vydává tržní řád (dále jen tržní řád) se průběžně novelizuje (dosud cca
2x ročně), přičemž předmětem novelizace je převážně zařazení nebo zrušení tržních míst uvedených
v příloze č. 1 předmětného nařízení.
5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):
Žádost o zařazení tržního místa do přílohy č. 1 shora uvedeného nařízení může podat každý subjekt,
který hodlá na území Městské části Praha 22 provozovat tržnice, tržiště, tržní místa, restaurační
zahrádky v době po 22.00 hod., místa pro konání trhů, trasy pro pojízdný prodej zboží nebo
poskytování služeb, předsunutá prodejní místa, místa pro nabídku zboží a místa pro nabídku služby.
6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:
Podmínkou je podání žádosti o zařazení či zrušení zápisu do přílohy č. 1 tržního řádu.
7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:
Doručením písemné žádosti živnostenskému odboru zdejšího úřadu.
8. Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:
Na živnostenském odboru Úřadu Městské části Praha 22 – pokud se má zapisovaný údaj týkat území
MČ Praha 22 (Uhříněves, Hájek, Pitkovice).
9. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:
Odbor živnostenský, odborný referent kontroly Michael Formánek.
Úřední hodiny:
Pondělí a středa od 8.00-12.00, 13.00-17.30 hodin, v úterý a čtvrtek 8.00-12.00hod
10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:
Žádost o zařazení či zrušení zapsaného místa do přílohy č. 1 tržního řádu v písemné podobě. Obsah
žádosti lze uvést do zápisu přímo na živnostenském odboru zdejšího úřadu.
Informace o druhu a přesném určení místa, které má být na základě žádosti zařazeno do tržního řádu
(ulice,náměstí apod., popř. plánek), počet prodejních míst a velikost záboru v m2, prodejní doba a
doba provozu (celoročně, příležitostně, sezonní prodej apod.) a druh nabízeného zboží nebo služby.
11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde je získáte:
Žádost se podává na samostatném podání sepsaném osobně žadatelem, případně lze obsah žádosti
uvést do zápisu přímo na živnostenském odboru zdejšího úřadu.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:
Žádosti podléhají schválení RMČ Praha 22, pokud jsou RMČ schváleny jsou předány Magistrátu hl. m.
Prahy k projednání Radě hlavního města Prahy a zápisu do přílohy tržního řádu.
15. Jaké další činnosti jsou po vás požadovány:
Živnostenský odbor zdejšího úřadu doporučuje vždy před podáním žádosti projednat skutečnost
související s podáním žádosti přímo u shora uvedeného referenta a to i např. s ohledem na záměry
Městské části Praha 22.
17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:
Nařízení hl.m.Prahy č.9/2011 Sb.hl.m.Prahy, kterým se vydává tržní řád.

