
Nařízení městyse Nedvědice 
č. 1/2013,

 kterým se vydává

T R Ž N Í    Ř Á D

Rada městyse Nedvědice se na své schůzi dne 14.1.2013 usnesla vydat na základě ustanovení §18 
odst.  1  a  3 zákona č.455/1991 Sb.,  o  živnostenském podnikání  (živnostenský zákon),  ve znění 
pozdějších  předpisů,  a v souladu s ustanovením  § 11 odst.1 a  §  102 odst.  2  písm. d) zákona 
č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tento Tržní řád:

Článek 1

Místa pro nabídku, prodej zboží a poskytování služeb

1)  Na  území  městyse  je  možné  mimo  provozovnu  k  tomuto  účelu  určenou  kolaudačním 
rozhodnutím  podle  zvláštního  zákona  nabízet  a  prodávat  zboží  a  poskytovat  služby  na 
jednotlivých tržních místech uvedených v příloze tohoto nařízení (dále jen “místa pro nabídku a 
prodej zboží a poskytování služeb”).

 

2)  Místa pro nabídku a prodej zboží a poskytování služeb se rozdělují tak, jak je uvedeno v příloze 
tohoto nařízení (dle kapacity).

Článek 2

Stanovení kapacity a přiměřené vybavenosti míst pro nabídku a prodej zboží a poskytování 
služeb

1) Kapacita  jednotlivých mist  pro nabídku a prodej  zboží  a  poskytování  služeb je  stanovena v 
příloze tohoto nařízení. 

2) Místa pro nabídku a prodej zboží a poskytování služeb jsou místy:
     a)  se zpevněným povrchem (zámková dlažba, asfaltový povrch),
     b)  s umístěnými odpadkovými koši a nádobami na odkládání ostatních odpadků (plasty, sklo),
     c)  s možností zaparkování vozidel prodejců či poskytovatelů služeb.

3) Další vybavení, jako jsou stojany, prodejní pulty, zastřešení prodejního místa ani jeho osvětlení, 
provozovatel  místa  pro nabídku a prodej  zboží  a  poskytování  služeb nezajišťuje  a  jsou věcí 
jednotlivých  prodejců  a  poskytovatelů  služeb.  Prodejci  oděvů  a  modních  doplňků  musí  být 
vybaveni zrcadlem a krejčovským metrem, prodejci obuvi stoličkou.
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Článek 3

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

1)   Místa  pro  nabídku  a  prodej  zboží  a  poskytování  služeb  jsou  provozována  celoročně  v 
nepravidelných termínech dle poptávky prodejců zboží a poskytovatelů služeb.

2)  Doba pro nabízení a prodej zboží a poskytování služeb se na místech pro nabídku a prodej zboží  
a poskytování služeb stanovuje celoročně od 8.00 hodin do 18.00 hodin.

Článek 4

Pravidla pro udržování čistoty a bezpečnosti na místech pro nabídku a prodej zboží a 
poskytování služeb

      Provozovatelé, prodejci zboží a poskytovatelé služeb jsou na místech pro nabídku a prodej   
      zboží a poskytování služeb povinni:
     a) udržovat čistotu a pořádek,
     b) k nabídce a prodeji zboží a poskytování služeb používat pouze místa k tomu určená,
     c) dbát na to, aby nabídka a prodej zboží a poskytování služeb neohrožovaly bezpečnost osob a 

majetku,
     d) dbát na to, aby byl po dobu nabízení a prodeje zboží a poskytování služeb zachován bezpečný 
          průchod osob a průjezd vozidel,
     e) po skončení nabízení a prodeje zboží a poskytování služeb uvést místo, kde bylo nabízeno a 

prodáváno zboží či poskytována služba, do původního stavu.

Článek 5

Zakázané druhy nabídky a prodeje zboží a poskytování služeb

1)  Na celém katastrálním území Nedvědice pod Pernštejnem a celém katastrálním území Pernštejn 
je zakázán tzv. podomní prodej zboží a podomní nabídka  služeb.

2)  Podomním prodejem zboží  a  podomní nabídkou služeb se pro účely tohoto nařízení  rozumí 
takový prodej zboží a nabídka služeb, kdy je bez předchozí objednávky dům od domu mimo 
shora uvedená místa pro nabídku, prodej zboží a poskytování služeb  nabízeno a prodáváno 
zboží a nabízena služba.

Článek 6

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

      Provozovatel místa pro nabídku a prodej zboží a poskytování služeb je povinen:
a) zveřejnit tržní řád,
b) místa pro nabídku a prodej zboží a poskytování služeb provozovat v souladu s tímto tržním 

řádem,
c) určit prodejcům zboží a poskytovatelům služeb konkrétní prodejní místa, místa pro poskytování 

služeb,
d) vést řádnou evidenci prodejců zboží a poskytovatelů služeb vč. údajů o druhu jimi prodávaného
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     zboží či poskytované služby,
e) vyčlenit místo pro zaparkování vozidla po dobu nabízení a prodeje zboží a poskytování služby.

Článek 7

Druhy nabízení a prodeje zboží a poskytování služeb, na které se toto nařízení nevztahuje

          Toto  nařízení  se  nevztahuje  na  nabídku  a  prodej  zboží  a  poskytování  služeb  mimo 
provozovnu při  slavnostech,  sportovních  a  kulturních  podnicích  nebo jiných  akcích  podobného 
charakteru.

Článek 8
Sankce

            Porušení povinností stanovených tímto nařízením lze postihovat podle zvláštních právních 
předpisů¹). 

Článek 9
Závěrečná ustanovení

Práva a povinnosti prodejců zboží, poskytovatelů služeb a provozovatelů stanovená zvláštními 
právními předpisy nejsou tímto nařízením dotčena.

Článek 10
Zrušovací ustanovení

         Zrušuje se Nařízení  městyse Nedvědice č.1/2012, kterým se vydává Tržní  řád, ze dne 
26.11.2012.

Článek 11
Účinnost

Toto nařízení městyse nabývá účinnosti dne 1.2.2013.
         

        Ing. Ilona Trčková                    Ing. Pavel Vejrosta
         1. místostarosta                                                                     starosta

 
Vyvěšeno na úřední desce dne:  14.1.2013
Vyvěšeno na elektronické úřední desce dne:  14.1.2013

Sejmuto z úřední desky dne: 
Sejmuto z elektronické úřední desky dne:

_________
¹) 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.




