MĚSTYS SVATAVA
Nařízení městyse Svatava č. 1/2016,
kterým se vydává TRŽNÍ ŘÁD
Zastupitelstvo městyse Svatava se na svém zasedání dne ....... usnesením č. ..... usneslo vydat
na základě §18 odst. 3 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský
zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s §11a §84 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, toto nařízení:
Čl. 1
Úvodní ustanovení
1. Tento tržní řád vymezuje, které druhy nabídky, prodeje zboží a poskytování služeb mimo
provozovnu určenou k tomuto účelu kolaudačním rozhodnutím podle zvláštního zákona jsou
na území městysu Svatava zakázány bez ohledu na to, zda se jedná o prodej zboží
a poskytování služeb na pozemcích ve vlastnictví městyse nebo jiných právnických či
fyzických osob.
2. Účelem tohoto nařízení je nenarušování ochrany obydlí, zajištění veřejného pořádku
a zvýšení bezpečnosti obyvatel městysu Svatava.
Čl. 2
Základní pojmy
Pro účely tohoto nařízení se následujícími pojmy rozumí
a) prodejcem fyzická osoba, která přichází bezprostředně do styku se zákazníkem,
b) prodejem nabídka, prodej zboží a poskytování služeb,
c) pochůzkový prodejem nabídka, prodej zboží a poskytování služeb s použitím
přenosného nebo neseného zařízení (konstrukce, tyče, závěsný pult, ze zavazadel,
tašek a podobných zařízení), anebo přímo z ruky, při kterém je potencionální zákazník
bez předchozí objednávky vyhledáván prodejcem z okruhu osob na veřejně
přístupných místech; není rozhodující, zda ten, kdo nabízí, prodává zboží a poskytuje
služby, se přemisťuje nebo postává na místě,
d) podomním prodejem nabídka, prodej zboží nebo poskytování služeb, kdy je bez
předchozí objednávky dům od domu nabízeno, prodáváno zboží a poskytovány
služby.
Čl. 3
Vymezení zakázaných druhů nabídky, prodeje zboží a poskytování služeb
1. Pochůzkový prodej je na celém území městyse Svatava zakázán, s výjimkou jeho provádění
ve sportovních zařízeních, otevřených koupalištích, bazénech a letních kinech a s výjimkou
prodeje předmětů v souvislosti veřejnou sbírkou; podmínky prodeje těchto předmětů upravuje
zvláštní předpis1.
2. Podomní prodej je na celém území městyse Svatava zakázán.
1 zákon č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů (zákon o veřejných sbírkách), ve znění pozdějších předpisů
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3. V případě konání veřejné sbírky na území městysu Svatava je nutné předem předložit
Úřadu městyse Svatava osvědčení, popřípadě rozhodnutí vydané krajským úřadem místně
příslušným podle sídla právnické osoby, které sbírku pořádá.
Čl. 4
Kontrola a sankce
1. Kontrola nad dodržováním povinností stanovených tržním řádem je prováděna podle
zvláštních právních předpisů.
2. Porušení tržního řádu se postihuje podle zvláštních předpisů.
Čl. 5
Závěrečná ustanovení
1. Toto nařízení nabývá účinnosti dnem .............................

……………………………..
místostarosta městyse

……………………………..
starostka městyse

Vyvěšeno na úřední desce dne:
Sejmuto z úřední desky dne:
Současně zveřejněno na elektronické úřední desce.
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