OBEC PATOKRYJE
Nařízení č. 1/2018

Tržní řád
Zastupitelstvo obce Patokryje na svém zasedání dne 31. 10. 2018 vydala usnesením č. 18/2018 na
základě ustanovení § 11 odst. 1 a § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení,
ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 18 odst. 1 a 3 zákona 455/1991 Sb., o
živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, toto nařízení.

Článek 1
Úvodní ustanovení
1. Předmětem tohoto nařízení obce (dále jen „nařízení“) je stanovit, které formy nabídky a
prodeje zboží nebo nabídky a poskytování služeb prováděné mimo provozovnu určenou
k tomuto účelu rozhodnutím, opatřením nebo jiným úkonem vyžadovaným stavebním
zákonem 1 jsou v obci Patokryje zakázány.
2. Účelem tohoto nařízení je nenarušování ochrany obydlí, zajištění veřejného pořádku
a zvýšení bezpečnosti obyvatel.

Článek 2
Vymezení pojmů
1. Podomní prodej je nabídka prodeje a prodej zboží nebo nabídka poskytování služeb, kdy je bez
předchozí objednávky nabízen prodej zboží nebo je nabízeno poskytování služeb osobami
potencionálním uživatelům v jednotlivých bytech, domech, budovách apod.
2. Pochůzkový prodej je nabídka prodeje a prodej zboží nebo nabídka poskytování služeb, u
kterého nedochází k umístění prodejního zboží nebo zařízení, je provozovaný formou
pochůzky, při níž je potencionální uživatel zboží nebo služeb vyhledáván prodejcem z okruhu
osob na veřejném prostranství.
3. Veřejné prostranství se vymezuje v souladu s ustanovením § 34 zákona č. 128/2000 Sb. o
obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

Článek 3
Zakázané druhy prodeje zboží a poskytování služeb
1. Podomní prodej je území obce Patokryje zakázán
2. Pochůzkový prodej je na veřejných prostranstvích obce Patokryje zakázán.

1

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

pozdějších předpisů

Článek 4
Zákaz podomního prodeje zboží a pochůzkového prodeje zboží se netýká
1. prodeje zboží, který je realizován podle zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně
některých zákonů (zákon o veřejných sbírkách), ve znění pozdějších předpisů.

Článek 5
Kontrola a sankce
1. Kontrola nad dodržováním povinností stanovených tímto nařízením je prováděna podle
zvláštních právních předpisů. 2
2. Porušení povinnosti stanoveným tímto nařízením se postihuje podle zvláštních právních
předpisů. 3

Článek 6
Účinnost
Toto nařízení obce nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení, kdy dnem vyhlášení je první
den vyvěšení Nařízení obce Patokryje na úřední desce obce.

Karel Řehák, v.r.
starosta obce

Vyvěšeno: 1. 11. 2018
Sejmuto:

Zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
3
Zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění pozdějších přepisů
2

Josef Kopřiva, v.r.
místostarosta obce

