
Obec Uhřice 
 

 

Nařízení obce č. 1/2013, 

kterým se vydává tržní řád 
 

 

Zastupitelstvo obce Uhřice se na svém zasedání dne 11. 2. 2013 usnesením č. 15/2013 

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 

Místa pro nabídku, prodej zboží a poskytování služeb 

 

Na území obce je možno mimo provozovnu k tomuto účelu určenou kolaudačním 

rozhodnutím podle zvláštního zákona nabízet a prodávat zboží a poskytovat služby na těchto 

místech (dále jen „místa pro nabídku, prodej zboží a poskytování služeb“): 

- parkoviště vedle Obecního úřadu 

 

 

Čl. 2 

Pravidla pro udržování čistoty a bezpečnosti míst pro nabídku, prodej zboží a 

poskytování služeb 

 

Provozovatelé, prodejci zboží a poskytovatelé služeb na místech pro nabídku, prodej zboží  

a poskytování služeb jsou povinni: 

a) zabezpečovat čistotu prodejních míst, 

b) k nabídce zboží, jeho prodeji a poskytování služeb užívat jen místa k tomu určená, 

 

 

Čl. 3 

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

 

(1) Toto nařízení se nevztahuje na prodej zboží a poskytování služeb mimo 

provozovnu při slavnostech, sportovních podnicích nebo jiných podobných akcích, na prodej 

zboží pomocí automatů obsluhovaných spotřebitelem, na vánoční prodej ryb a stromků, jmelí 

a chvojí, na velikonoční prodej kraslic a pomlázek a na prodej v pojízdné prodejně  

a obdobném zařízení sloužícímu k prodeji zboží nebo poskytování služeb. 

(2) Za vánoční prodej ryb a stromků, jmelí a chvojí se pokládá jejich prodej 

od 7. do 24. prosince běžného roku. 

(3) Za velikonoční prodej kraslic a pomlázek se pokládá jejich prodej v období 20 dnů 

před velikonočním pondělím. 

 

 



Čl. 4 

Zakázané druhy prodeje zboží a poskytovaných služeb 

 

(1) Na celém území obce Uhřice je zakázán tzv. podomní a pochůzkový prodej a 

nabídka služeb. 

(2) Podomním prodejem a nabídkou služeb se pro účely tohoto nařízení rozumí takový 

prodej a nabídka služeb, kdy je bez předchozí objednávky dům od domu nabízeno a 

prodáváno zboží či služby. 

(3) Pochůzkovým prodejem a nabídkou služeb se pro účely tohoto nařízení rozumí 

prodej a nabídka služeb s použitím přenosného nebo neseného zařízení (konstrukce, 

závěsného pultu, ze zavazadel, tašek, apod.) nebo přímo z ruky, bez ohledu na to, zda se 

prodejce pohybuje nebo se zdržuje na místě. 

 

Čl. 5 

Sankce 

Porušení tohoto nařízení bude posuzováno a sankce budou ukládány podle zvláštních 

právních předpisů.
1)

 

 

Čl. 6 

Závěrečná ustanovení 

 

(1) Práva a povinnosti prodejců zboží, poskytovatelů služeb a provozovatelů 

stanovená zvláštními právními předpisy nejsou tímto nařízením dotčena. 

(2) Toto nařízení obce nabývá účinnosti patnáctým dnem následujícím po dni jeho 

vyhlášení. 

(3) Kontrolu dodržování tohoto tržního řádu jsou oprávněni provádět pověření 

zaměstnanci obce, zařazení do Obecního úřadu Uhřice, pověření členové zastupitelstva obce, 

členové kontrolního výboru a Policie ČR. 

 

 

 

 

 

  

      Stanislav Ecler Bc. Miroslav Hartl 

 místostarosta starosta 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) (§ 58 a § 59 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v jeho platném znění, zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v 

jeho platném znění, zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, v jeho platném znění). 

 

 

vyvěšeno na úřední desce a elektronické úřední desce dne: 18. 2. 2013 

sejmuto z úřední desky dne: 


