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¹     OBEC ZLECHOV 

 

    Nařízení obce Zlechov č.1/2014  

 

      TRŽNÍ ŘÁD 
 

 Zastupitelstvo obce Zlechov se na svém XV.zasedání dne 27. 2. 2014, bod 26, usnesení 

č.XXX usneslo vydat na základě §18 odst.1 a odst.3 zákona č.455/1991 Sb., o živnostenském 

podnikání  (dále jen „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 obce Zlechov. 

      Článek 1 

     Úvodní ustanovení 

 

1. Účelem tohoto nařízení obce Zlechov je stanovit podmínky, za kterých lze uskutečňovat nabídku, 

    prodej zboží a poskytovat služby na území obce Zlechov. 

2. Tržní řád je závazný pro celé území obce Zlechov bez ohledu na charakter prostranství  

    a vlastnictví k němu. 

 

      Článek 2 

   Místa pro nabídku, prodej zboží a poskytování služeb  

 

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

rozhodnutím podle zvláštního zákona1) nabízet, prodávat zboží a poskytovat služby na těchto 

tržních místech: 

a) prostranství u nákupního střediska „Zlechovanka“ –  max.2 místa 

b) dolní parkoviště u obecního úřadu                          –  max.1 místo 

c) horní parkoviště u obecního úřadu                          –  max.2 místa 

d) parkoviště u bývalé prodejny „Olšanka“                 –  max.1 místo 

2. Na celém území obce Zlechov je povolen prodej zboží nebo poskytování služeb v restauračních 

zahrádkách. Při výše uvedené činností je prodejce povinen dodržovat ustanovení tohoto tržního 

řádu. 

 

      Článek 3 

 Kapacita a přiměřená vybavenost míst pro nabídku, prodej zboží a poskytování služeb 

 

1. Kapacita tržních míst je stanovena dle Článku 2 tohoto nařízení obce Zlechov a to vždy 

s ohledem na místní podmínky tržního místa tak, aby byly zajištěny přiměřené podmínky pro 

zachování kultury a bezpečnosti prodeje zboží nebo poskytování služeb a bezpečný pohyb osob 

na tržních místech. 

2. Vybavení tržních míst musí být přímo úměrné jejich velikosti a musí splňovat základní 

podmínky, tj. řádné osvětlení, nádoby na odpady, a pod. 

 

      Článek 4 

Doba prodeje zboží a poskytování služeb na místech pro nabídku, prodej zboží  

a poskytování služeb 

 

1. Tržní místa dle Článku 2, odst. 1. mohou být  provozována po dobu celého roku a doba prodeje 

zboží a poskytování služeb je stanovena od 7 hodin do 18 hodin. 
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2. Restaurační zahrádky mohou být provozovány po celý rok pouze v provozní době provozu 

provozovny, na níž restaurační zahrádka navazuje.       

 

      Článek 5 

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

     poskytování služeb 

 

1. Prodejci zboží a poskytoval služeb na místech pro nabídku, prodej zboží a poskytování služeb 

jsou povinni: 

a) prodávat zboží v souladu s příslušnými právními předpisy2), 

b) zabezpečovat čistotu tržního místa a jednotlivých prodejních míst a po skončení doby prodeje  

je zanechat čisté a uklizené, 

c) k nabídce zboží, jeho prodeji a poskytování služeb užívat pouze místa k tomu určená, 

d) neodkládat zboží mimo vymezené jednotlivé prodejní místo a nevyvážet zboží přes plochy 

veřejné zeleně a veřejného prostranství, 

e) všechny odpadky ukládat do odpadkových kontejnerů vyčleněných pro tyto účely.  

  

      Článek 6 

Pravidla k zajištění řádného provozu míst pro nabídku, prodej zboží a poskytování služeb 

 

1. Provozovatel míst pro nabídku, prodej zboží a poskytování služeb je povinen: 

a) zveřejnit tržní řád a provozní dobu, 

b) určit prodejcům zboží a poskytovatelům služeb konkrétní jednotlivá prodejní místa, 

c) provozovatel si může určit na tržním místě svého správce, který mu pomáhá řídit, organizovat  

a kontrolovat provoz tržního místa. 

  

      Článek 7 

  Druh prodeje zboží a poskytování služeb, na které se to nařízení obce Zlechov nevztahuje  

 

Toto nařízení se nevztahuje na prodej zboží a poskytování služeb mimo provozovnu při slavnostech, 

sportovních podnicích nebo jiných akcích pořádaných pod záštitou obce Zlechov a na veřejné 

sbírky konané podle zvláštního právního předpisu3) a na prodej v pojízdné prodejně nebo obdobném 

zařízení sloužící k prodeji zboží nebo poskytování služeb. 

 

      Článek 8 

     Zakázané druhy prodeje zboží a poskytovaných služeb 

  

1. Na území obce Zlechov se zakazuje mimo provozovnu prodávat následující druhy zboží: 

a) pyrotechnické předměty,                                             

b) chemické látky a chemické směsi klasifikované jako hořlavé, zdraví škodlivé, žíravé, dráždivé, 

výbušné, oxidující, extrémně hořlavé, karcinogenní, vysoce toxické, toxické pro reprodukci a 

nebezpečné pro životní prostředí, 

c) erotické zboží a pornografické tiskoviny, 

d) tabákové výrobky a lihoviny. 

2.  Na celém území obce Zlechov je zakázán tzv. podomní a pouliční prodej a nabídky služeb. 

Podomním a pouličním prodejem a nabídkou služeb se pro účely tohoto nařízení obce Zlechov 

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

a prodáváno zboží či služby. 
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Článek 9 

           Kontrola a sankce 

 

1. Kontrolu dodržování tohoto nařízení obce Zlechov vykonávají pověření zaměstnanci obce 

Zlechov a starosta obce Zlechov. 

2. Porušení tohoto nařízení obce Zlechov se postihuje podle zvláštních právních předpisů4). 

 

 

      Článek 10 

      Závěrečná ustanovení 

 

1. Práva a povinnosti prodejců zboží, poskytovatelů služeb a provozovatelů stanovená zvláštními 

předpisy nejsou tímto nařízením obce Zlechov dotčena.  

2. Toto nařízení obce Zlechov nabývá účinnosti patnáctým dnem následujícím po dni jeho 

vyhlášení. 

 

 

 

 

 

 

 

-----------------       -------------------------   

Ivan Vojtěšek       ing. Antonín Haloda 

místostarosta                starosta 

       

 

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 28. února 2014 

 

 

 

Sejmuto z úřední desky dne:   

 

 

 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

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

pozdějších předpisů. 

2) např. zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění 

některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

3) např. zákon č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů (zákon 

o veřejných sbírkách), ve znění pozdějších předpisů. 

4) např. zákon č. 128/200 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,  

zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů 


