
Nařízení č.1/2015
Tržní řád obce Vejvanovice

Zastupitelstvo obce Vejvanovice se na svém zasedání dne 19.2.2015, usnesením č. 4,
usneslo vydat  na základě § 18 odst.  1 a  odst.3  zákona č.  455/1991 Sb.,  o živnostenském
podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 11 odst. 1 a §
84 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
toto nařízení:

Čl. 1
Účel nařízení

Tímto nařízením se na území obce Vejvanovice nevymezují místa pro prodej a poskytování
služeb, nestanoví se tak ani kapacita a přiměřená vybavenost tržišť, doba prodeje zboží a
poskytování  služeb  na  tržišti,  pravidla  pro  udržování  čistoty  a  bezpečnosti  na  tržišti  ani
pravidla, která musí dodržovat provozovatel tržiště k zajištění jeho řádného provozu.

Předmětem tohoto nařízení  je zákaz podomního a/nebo pochůzkového prodeje na území
obce Vejvanovice s cílem zvýšit bezpečnost obyvatel a návštěvníků obce  a vytvořit příznivé
podmínky pro život obyvatel a návštěvníků obce Vejvanovice.

Čl. 2
Vymezení pojmů

1.  Podomní prodej je nabídka prodeje zboží a/ nebo nabídka poskytování služeb, kdy je bez
předchozí objednávky nabízen prodej zboží a/ nebo nabízeno poskytování služeb osobami
potencionálním uživatelům v objektech určených k bydlení.
2. Pochůzkový prodej je nabídka prodeje zboží a/ nebo nabídka poskytování služeb, u kterého
nedochází k umístění prodejního zařízení nebo zboží, je provozovaný formou pochůzky, při
níž  je  potencionální  uživatel  zboží  vyhledáván  prodejcem  z okruhu  osob  na  veřejném
prostranství.

Čl. 3
Zakázané druhy prodeje zboží a poskytování služeb

1. Podomní prodej je na území obce Vejvanovice  zakázán.
2. Pochůzkový prodej je na veřejných prostranství obce Vejvanovice zakázán.

Čl. 4
Výjimka

Toto nařízení se nevztahuje  na:
1. prodej  v pojízdné prodejně a prodej a poskytování služeb uskutečňovaný z prodejních 
zařízení,



2. nabídku a prodej zboží při výstavách a kulturních akcích, slavnostech, veřejných 
vystoupeních, sportovních podnicích nebo jiných podobných akcích,
3. ohlášené očkováno domácích zvířat.

Čl. 5
Kontrola a sankce

1.  Kontrolu  dodržování  tohoto  nařízení  provádí  Obecní  úřad  Vejvanovice  prostřednictvím
pověřených  pracovníků.   Tím  není  dotčeno  provádění  kontroly   orgány  dozoru  podle
zvláštních zákonů. 
2. Porušení povinností stanovených tímto nařízením se postihuje podle zvláštního předpisu1.

Čl.6
Účinnost

Toto nařízení č. 1/2015 nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení

Ladislav Kubeš Roman Kubík
místostarosta     starosta 

Vyvěšeno: 22.2.2015
Sejmuto:14.3.2015

1 § 46 odst. 3 zákon č. 200/1990 Sb. o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, u fyzických osob

 § 58 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, u právnických
osob a podnikajících fyzických osob


