OBEC PIVÍN
Nařízení obce č. 1/2013, kterým se vydává
TRŽNÍ ŘÁD

Zastupitelstvo obce se na svém zasedání dne 12. 6. 2013 usneslo vydat na základě § 18 odst. 1 a
3 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)

Účelem tohoto nařízení je vymezit podmínky, za kterých lze uskutečnit nabídku, prodej zboží
(dále jen „prodej“) a poskytování služeb na území obce Pivín (dále jen „obce“) mimo
provozovnu k tomu účelu určenou kolaudačním rozhodnutím podle zvláštního zákona1.

(2)

Tržní řád je závazný na celém území obce bez ohledu na to, zda jde o nabídku, prodej zboží
a poskytování služeb na pozemcích ve vlastnictví obce nebo jiné právnické či fyzické osoby.

(3)

Toto nařízení se nevztahuje na:
a) zásilkový prodej,
b) nabídka a prodej knih u právnických osob a fyzických osob oprávněných k podnikání,
c) Vánoční prodej ryb a stromků, jmelí a chvojí v době od 20. 11. do 23. 12.,
d) prodej velikonočního zboží (např. kraslice, pomlázky, pohlednice) v období 20 dnů před
Velikonočním pondělím,
e) poskytování služeb formou výkupu (kůží, peří, apod.),
f)

poskytování služeb formou čištění peří

g) prodej v pojízdné prodejně stojící na veřejné komunikaci,
h) prodej zboží a poskytování služeb v místě a čase konání slavností (obecních,
spolkových apod.), sportovních nebo jiných podobných akcích
h) celorepublikové a místní veřejné sbírky či jiné schválené charitativní sbírky

Čl. 2
Tržní místa
(1)

Místa pro nabídku, prodej zboží a poskytování služeb (dále jen „Tržní místa“) na území obce
se nacházejí na parcelách:
a)

1

plocha veřejného prostranství u budovy č.p. 238 – Jednota spotřební družstvo
v Uherském Ostrohu – část pozemku parc. č. 445, a to vlevo od hlavního vchodu o
rozměrech 3 x 5 m

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu

(2)

b)

plocha veřejného prostranství před budovou hasičské zbrojnice – část pozemku parc.
č. 441, a to pás o šířce 4 m a délce vymezené uvedenou budovou, který přiléhá
k hranici s pozemkem parc. č. 1164/1 (komunikace)

c)

plocha veřejného prostranství před budovou obecního úřadu – část pozemku parc. č.
466/1, a to pás o šířce 4 m a délce vymezené uvedenou budovou, který přiléhá
k hranici s pozemkem parc. č. 1341.

Kopie katastrální mapy s orientačně vyznačenými Tržními místy je přílohou tohoto nařízení.

Čl. 3
Zakázané druhy zboží
Na tržních místech je zakázáno prodávat:
a)

alkohol, cigarety a zboží erotického charakteru,

b)

zbraně všeho druhu, střelivo, výbušniny, zábavnou pyrotechniku a jedy,

c)

léčivé rostliny nebalené, houby všeho druhu.

Čl. 4
Zakázané druhy prodeje
(1)

(2)

Podomním a pochůzkovým prodejem se rozumí všechny formy prodeje zboží
a poskytování služeb bez předchozí objednávky, případně i pouhá nabídka zboží či služeb,
které jsou provozovány bez pevného stanoviště fyzickými osobami či zástupci právnických
osob obchůzkou jednotlivých bytů, domů či veřejného prostranství nebo při postávání
na veřejném prostranství.
Podomní a pochůzkový prodej se na území obce Pivín zakazuje.

Čl. 5
Doba prodeje zboží
Tržní místa mohou být provozována po celý rok a doba prodeje zboží na tržních místech je
od 7.00 hod. do 18 hod.

Čl. 6
Pravidla pro udržování čistoty tržních míst
Prodejci zboží a poskytovatelé služeb jsou povinni udržovat své prodejní místo v čistotě
a zabezpečit jeho řádný úklid po skončení podeje.

Čl. 7
Sankce za porušení
Porušení tohoto nařízení se postihuje podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 200/1990 Sb. o přestupcích, ve znění pozdějších
předpisů.

2

Čl. 8
Závěrečná a zrušující ustanovení
(1)
(2)

Práva a povinnosti prodejců zboží a poskytovatelů služeb stanovená zvláštními právními
předpisy nejsou tímto nařízením dotčena.
Zrušuje se Nařízení obce Pivín č. 1/2012, kterým se vydává Tržní řád.

Čl. 9
Účinnost
Toto nařízení obce nabývá účinnosti patnáctým dnem následujícím po dni vyhlášení.

...................................
Jan Vrána

......................................
Tomáš Nedbal

starosta obce

místostarosta obce

Přílohy: Mapa s vyznačenými tržními místy
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