OBEC DOLNÍ ROVEŇ
Nařízení Obce Dolní Roveň č. 1/2013
TRŽNÍ ŘÁD
Rada obce Dolní Roveň se na svém zasedání dne 26. 6. 2013 usnesením č. 1/26/06/2013
usnesla vydat na základě zmocnění v ustanovení § 18 odst. 1 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, toto

nařízení Obce Dolní Roveň č. 1/2013 – Tržní řád
Článek 1
Tímto nařízením se na území obce Dolní Roveň 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 dodržet provozovatel tržiště k zajištění jeho řádného provozu.
Článek 2
Základní pojmy
(1) Prodejce
a) fyzická nebo právnická osoba s příslušným oprávněním k podnikání podle zvláštního
zákona1),
b) osoby podnikající podle zvláštních právních předpisů,
c) fyzická osoba nabízející zemědělské produkty z vlastní drobné zemědělské výroby.
(2) Pochůzkový prodej – prodej a poskytování služeb provozovaný formou pochůzky, bez
prodejního zařízení, při němž je zákazník vyhledáván na veřejně přístupných místech.
(3) Podomní prodej – prodej a poskytování služeb provozovaný bez prodejního zařízení
pochůzkou v neveřejných prostorách, zejména v domech určených k bydlení.
(4) Území obce tvoří tato katastrální území: Dolní Roveň, Horní Roveň, Komárov u Holic,
Litětiny.
Článek 3
Základní pravidla
Na území obce Dolní Roveň je zakázán podomní a pochůzkový prodej.

Článek 4
Kontrola a sankce
(1) Kontrolu nad dodržováním tohoto nařízení provádí Obecní úřad Dolní Roveň
prostřednictvím pověřených zaměstnanců.
(2) Porušení povinností stanovených tímto nařízením se postihuje podle zvláštního předpisu2).
Článek 5
Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.

..................................
Jiří Vančura
místostarosta

..........................................
Iva Vinařová
starostka obce

Pozn.:
1)
zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
2)
zákon č. 200/1990 Sb. o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 128/1990 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů
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