OBEC ZÁŘÍČÍ
Nařízení obce Záříčí č. 1/2019, kterým se vydává
TRŽNÍ ŘÁD
Zastupitelstvo obce Záříčí se rozhodlo dne 25.9.2019 usnesením č. 06/05/19 vydat na základě
ustanovení § 18 odst. 1, 3 a 4 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání
(živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a podle § 11 odst. 1, § 84 odst. 3 a § 102
odst.4zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, toto
nařízení obce:
Čl. 1
Úvodní ustanovení
(1) Předmětem tohoto nařízení obce je vymezení podmínek pro nabídku, prodej zboží a
poskytování služeb mimo provozovnu určenou k tomuto účelu kolaudačním rozhodnutím
podle zvláštního zákona1.
(2) Tento tržní řád je závazný pro celé území obce Záříčí bez ohledu na charakter prostranství
a vlastnictví k němu.
Čl. 2
Místa pro nabídku, prodej zboží a poskytování služeb a jejich kapacita
(1) Pro nabídku, prodej zboží a poskytování služeb, mimo provozovnu určenou k tomuto
účelu kolaudačním rozhodnutím podle zvláštního zákona1), se na území obce Záříčí
stanovují tato tržní místa:
a) veřejné prostranství před budovou čp. 21 (místním obchodem), tj. část pozemku parcela
č. 16/1, k. ú. Záříčí, o výměře 20 m2,
b) veřejné prostranství na návsi u kapličky, tj. pozemek p. č. 218/2 o výměře 8 m2,
c) veřejné prostranství na parku Na Hrázi, tj. pozemek p. č. 635/1 o výměře 1975 m2, k. ú.
Záříčí.
(2) Grafické znázornění tržních míst uvedených v odst. 1 je uvedeno v příloze č. 1.
Čl. 3
Doba prodeje zboží a poskytování služeb (prodejní doba)
Prodejní doba na tržních místech je stanovena od 8:00 do 18:00 hodin.
Čl. 4
Pravidla pro udržování čistoty a bezpečnosti
Prodejci zboží a poskytovatelé služeb jsou povinni:
1)

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

k nabídce zboží, jeho prodeji a poskytování služeb užívat jen místa k tomu určená,
zabezpečovat čistotu prodejních míst,
odpady ukládat do vyhrazených nádob nebo na vyhrazená místa,
při prodeji živočišných produktů a zvířat a při poskytování služeb, při nichž je
nakládáno se živými zvířaty, řídit se zvláštními právními předpisy2) upravující
veterinární a hygienické podmínky a požadavky.
Čl. 5
Pravidla k zajištění řádného provozu tržních míst

Provozovatel místa pro nabídku, prodej zboží a poskytování služeb je povinen:
a) zveřejnit na viditelném místě tržní řád,
b) určit prodejcům zboží a poskytovatelům služeb konkrétní prodejní místo,
c) vybavit tržní místo dostatečným množstvím sběrných nádob na odpad vznikající v
souvislosti s provozem tržního místa,
d) vést řádnou evidenci prodejců zboží a poskytovatelů služeb,
e) dohlédnout na čistotu a pořádek po skončení prodeje a poskytování služeb.

Čl. 6
Druhy prodeje zboží a poskytovaní služeb, na které se toto nařízení nevztahuje
Toto nařízení se nevztahuje:
a) na vánoční prodej stromků, chvojí a jmelí,
b) na veřejné a charitativní sbírky,
c) na ohlášené očkování domácích zvířat,
d) na prodej v pojízdné prodejně,
e) na nabídku a prodej zboží a poskytování služeb při výstavních, školních, kulturních
a sportovních akcích, slavnostech, veřejných vystoupeních, a jiných akcí, včetně
podomního a pochůzkového prodeje,
f) na kominické služby,
g) na kolotoče a obdobné atrakce.

Čl. 7
Zakázané druhy prodeje zboží a poskytování služeb
(1) Na celém území obce Záříčí je zakázán pochůzkový a podomní prodej.
(2) Pochůzkovým prodejem je nabízení, prodej zboží nebo poskytování služeb s použitím
přenosného nebo neseného zařízení (konstrukce, tyče, závěsného pultu, ze zavazadel, tašek
a podobných zařízení) nebo přímo z ruky. Nerozhoduje, zda ten, kdo zboží nebo služby
nabízí, prodává a poskytuje, se přemísťuje nebo stojí na místě.

2)

Například zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon).
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(3) Podomním prodejem se pro účely tohoto nařízení rozumí nabízení, prodej zboží nebo
služeb provozované formou pochůzky, kdy je bez předchozí objednávky v bydlišti fyzické
osoby nabízeno, prodáváno zboží nebo poskytovány služby.
Čl. 8
Kontrola a sankce
(1) Dohled nad dodržováním tohoto nařízení provádí zaměstnanci obce Záříčí, zařazeni do
Obecního úřadu Záříčí, a určení členové zastupitelstva obce. Tímto není dotčena kontrola
orgánů dozoru podle zvláštních právních předpisů.3
(2) Porušení tohoto nařízení se postihuje podle zvláštních právních předpisů4.

Čl. 9
Účinnost
(1) Zrušuje se nařízení obce Záříčí č.1/2015 ze dne 24. 6. 2015, Tržní řád obce Záříčí.
(2) Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem následujícím po dni jeho vyhlášení.

Marcela Joklíková
starostka obce

Otakar Klímek
místostarosta obce

Vyvěšeno na úřední desce dne: 4.10.2019
Sejmuto z úřední desky dne: 21.10.2019

Například zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), zákon č. 64/1986 Sb., o České
obchodní inspekci, zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně
některých souvisejících zákonů (veterinární zákon) atd.
3
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Zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích.
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