Obec Nivnice
Nařízení č. 1/2013, kterým se vydává
TRŽNÍ ŘÁD
Rada obce Nivnice se dne 3. 9. 2013 č. usnesení 795/67-R/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, v souladu s ustanovením § 11 a § 102 odst. 2 písm. d)
zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, toto nařízení:
Článek 1
Účel nařízení
1. Účelem tohoto nařízení obce je stanovit podmínky, za kterých lze uskutečňovat nabídku,
prodej zboží a poskytovat služby mimo provozovnu určenou k tomuto účelu kolaudačním
rozhodnutím podle zvláštního zákona1) na území obce Nivnice.
2. Nařízení, kterým se vydává tržní řád je závazné pro celé území obce bez ohledu na
charakter prostranství a vlastnictví k němu.
Článek 2
Místa pro prodej a poskytování služeb
1. Na území obce je možno mimo provozovnu k tomuto účelu určenou kolaudačním
rozhodnutím podle zvláštního zákona 1), nabízet a prodávat zboží a poskytovat služby na
těchto tržních místech:
a) prostranství ve dvorním traktu budovy č. 180
b) ulice Pořádí (za budovou č. 180)
Článek 3
Kapacita a vybavenost tržních míst
1. Kapacita tržních míst je stanovena takto:
a) prostranství ve dvorním traktu budovy čp. 180 – 40 m2
b) ulice Pořádí (za budovou čp. 180) – 16 m2
2. Vybavenost jednotlivých tržních míst je přiměřená dle nabízeného druhu zboží. Tržní místa
musí být vybavena tak, aby byl zajištěn jejich řádný a nerušený provoz, mezi prodejními
místy musí být vytvořen prostor pro pohyb zákazníků a zásobování a zajištěna požární
ochrana.
Článek 4
Doba prodeje zboží a poskytování služeb
1. V letním období (od 1. dubna do 31. října) od 8:00 do 18:00 hodin na následujících
místech:
a) prostranství ve dvorním traktu budovy čp. 180
b) ulice Pořádí (za budovou čp. 180)
1)

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

2. V zimním období (od 1. listopadu do 31. března) od 8:00 do 16:00 hodin na následujících
místech:
a) prostranství ve dvorním traktu budovy čp. 180
b) ulice Pořádí (za budovou čp. 180)
Článek 5
Pravidla pro udržování čistoty a bezpečnosti
Provozovatelé, prodejci zboží a poskytovatelé služeb na tržních místech jsou povinni:
a) k nabídce zboží, jeho prodeji a poskytování služeb užívat jen místa k tomu určená,
b) udržovat tržní místa v čistotě a po skončení prodeje je zanechat čisté a uklizené,
c) veškeré prodávané potravinářské zboží zajistit odpovídajícími podmínkami pro
uchování a vystavování, s vyloučením všech nepříznivých vlivů teploty, slunečního
záření, prachu, deště, kontaminace spotřebitelem apod. Při prodeji poživatin
a kosmetiky je nutno ve všech případech respektovat klimatické podmínky.
d) Prodejci zboží jsou povinni dodržovat hygienické a ostatní zvláštní předpisy
a odpovídají za zdravotní nezávadnost zboží.
Článek 6
Pravidla k zajištění řádného provozu tržních míst
Provozovatel míst pro nabídku, prodej zboží a poskytování služeb je povinen:
a) zveřejnit tržní řád a tržní místa provozovat v souladu s tímto tržním řádem,
b) určit prodejcům zboží a poskytovatelům služeb konkrétní prodejní místa,
c) vést řádnou evidenci prodejců zboží a poskytovatelů služeb, včetně údaje o druhu jimi
prodávaného zboží či poskytované služby,
d) vyčlenit prostor pro skladování zboží v průběhu prodeje a po skončení prodeje.
Článek 7
Druhy prodeje zboží a poskytování služeb, na které se toto nařízení nevztahuje
Toto nařízení se nevztahuje na prodej zboží a poskytování služeb mimo provozovnu
a) při slavnostech a jiných kulturních, či sportovních akcích,
b) formou pojízdných prodejen,
c)
v rámci vyhlášených a schválených charitativních projektů a veřejných sbírek 2),
d) při očkování zvířat.
Článek 8
Zakázané druhy prodeje zboží a poskytovaných služeb
1. Na celém území obce Nivnice je zakázán podomní a pochůzkový prodej.

2)

Zákon č.117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů (zákon o veřejných sbírkách), ve znění pozdějších
předpisů.

2. Podomním prodejem se pro účely tohoto nařízení rozumí takový prodej, či nabídka služeb,
kdy je bez předchozí objednávky dům od domu nabízeno a prodáváno zboží nebo
poskytovány služby.
3. Pochůzkovým prodejem se pro účely tohoto nařízení rozumí takový prodej či nabídka
služeb, u nichž nedochází k umístění prodejního zařízení nebo zboží, a jsou provozovány tak,
že potenciální zákazník je vyhledáván prodejcem či poskytovatelem služeb z okruhu osob na
veřejném prostranství.
Článek 9
Kontrola
1. Kontrolu dodržování tohoto nařízení provádí pověřený pracovník Obecního úřadu Nivnice.
2. Dodržování povinností vyplývajících z obecně platných právních předpisů při prodeji zboží
a poskytování služeb kontrolují či dozorují oprávněné orgány státní správy.
Článek 10
Závěrečná ustanovení
1. Práva a povinnosti prodejců zboží, poskytovatelů služeb a provozovatelů stanovená
zvláštními právními předpisy nejsou tímto nařízením dotčena.
2. Tímto nařízením se ruší Nařízení Obce Nivnice č.1/2003 ze dne 7. října 2003.
3. Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem následujícím po dni jeho vyhlášení.

………………………….…..
Ing. Vladimíra Kaislerová
starostka

Vyvěšeno na úřední desce dne: 9.9.2013
Sejmuto z úřední desky dne: 25.9.2013
ev.č.: 55/13/ÚD

…………………………...
Ing. Marie Kománková
místostarostka

