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OBEC DVORCE
Zastupitelstvo obce Dvorce

Nařízení obce Dvorce č. 1/2016,
kterým se vydává
TRŽNÍ ŘÁD
Zastupitelstvo obce Dvorce se na svém zasedání dne 25. 8. 2016 usnesením č. 224/2016 usneslo vydat
na základě § 18 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění
pozdějších předpisů, a v souladu s § 11 odst. 1, § 102 odst. 2 písm. d) a § 102 odst. 4 zákona č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, toto nařízení obce Dvorce (dále jen
„nařízení“):

Čl. 1
Úvodní ustanovení
(1)

Účelem tohoto nařízení je stanovení zákazu některých druhů prodeje zboží nebo poskytování služeb
prováděných mimo provozovnu v obci s cílem zvýšit bezpečnost občanů a návštěvníků obce a
vytvořit příznivé podmínky pro život občanů a návštěvníků obce.

(2)

Toto nařízení se vztahuje na celé území obce Dvorce.
Čl. 2
Vymezení základních pojmů

(1) Pro účely tohoto nařízení se rozumí:
a)

pochůzkovým prodejem – nabídka, prodej zboží a poskytování služeb provozované formou
pochůzky na veřejně přístupných místech. Pochůzkovým prodejem není konání sbírky dle
zvláštního právního předpisu1) formou prodeje předmětů, jestliže je příspěvek zahrnut v jejich
ceně a za podmínek stanovených zvláštním právním předpisem2),

b)

podomním prodejem – nabídka, prodej zboží a poskytování služeb provozované mimo veřejně
přístupná místa obcházením jednotlivých domů a bytů bez předchozí objednávky.
Čl. 3
Zakázané druhy nabídky, prodeje zboží a poskytování služeb

(1)

Pochůzkový prodej a podomní prodej jsou na území obce Dvorce zakázány.

(2)

Tento zákaz se nevztahuje na druhy nabídky, prodeje zboží a poskytování služeb uvedených v čl. 4
tohoto nařízení.

1

) Zákon č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů (zákon o veřejných sbírkách), ve znění pozdějších
předpisů.
2
) Např. § 12, § 14 a § 15 zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů (zákon o veřejných
sbírkách), ve znění pozdějších předpisů.
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Čl. 4
Druhy nabídky, prodeje zboží a poskytování služeb, na které se toto nařízení nevztahuje
(1)

Toto nařízení se nevztahuje na konání tematicky zaměřených akcí, jako jsou např. jarmarky,
farmářské trhy, vánoční trhy nebo trhy řemesel, konané pravidelně nebo jednorázově u příležitosti
oslav výročí místního významu nebo významných dnů, státních svátků apod.

(2)

Toto nařízení se nevztahuje na nabídku, prodej zboží a poskytování služeb mimo provozovnu při
sportovních, společenských a kulturních akcích realizovaných v místě, kde se akce koná a po dobu
konání této akce.

(3)

Toto nařízení se nevztahuje na provoz restauračních zahrádek a na prodej pomocí automatů
obsluhovaných spotřebitelem.

(4)

Toto nařízení se nevztahuje na vánoční, velikonoční a dušičkový prodej, na prodej na předsunutém
prodejním místě, na prodej předmětů v rámci konání veřejných sbírek a na zásilkový prodej.

(5)

Toto nařízení se nevztahuje na prodej v pojízdné prodejně různého druhu zboží, který je předem
nahlášen na obecním úřadě ve Dvorcích.
Čl. 5
Kontrola

Kontrolu dodržování tohoto nařízení jsou oprávněni provádět pověření pracovníci Obecního úřadu
Dvorce.
Čl. 6
Sankční ustanovení
Na porušení povinností stanovených tímto nařízením se vztahují zvláštní právní předpisy. 3)
Čl. 7
Účinnost
Toto nařízení obce nabývá účinnosti dnem 15. 9. 2016.

Jan Božovský v. r.
starosta

Ing. Jan Peter v. r.
místostarosta

Vyvěšeno na úřední desce dne : 29. 08. 2016
Sejmuto z úřední desky dne
: 14. 09. 2016
Evidenční číslo písemnosti
: 67/2016
Razítko a podpis osoby odpovědné za vyvěšení:

3

) Např. zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů.

