Obec Karolín
NAŘÍZENÍ OBCE KAROLÍN
č. 1/2014,
TRŽNÍ ŘÁD

Zastupitelstvo obce Karolín se usneslo dne 12. 6. 2014 usnesením č. XXVII/15/14 vydat
na základě ustanovení § 18 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský
zákon), ve znění pozdějších předpisů a podle § 84 odst. 3 a 102 odst. 4 zákona o obcích, toto
nařízení obce Karolín:
Čl. 1
Předmět úpravy
(1) Účelem tohoto nařízení obce vydaného ve smyslu ustanovení § 11 odst.1 z. č.
128/2000 Sb.,o obcích (obecní zřízení) v platném znění a § 18 z.č. 455/1991Sb., o
živnostenském podnikání (živnostenský zákon) v platném znění je stanovit podmínky,
za kterých lze realizovat prodej zboží a poskytovat služby na území obce Karolín
mimo provozovnu k tomuto účelu určenou kolaudačním rozhodnutím, nebo jiným
obdobným správním aktem podle zvláštního právního předpisu 1).
Tržní řád je závazný pro celé území obce bez ohledu na charakter prostranství a
vlastnictví k němu.
Prodej zboží, poskytování služeb a pojízdný prodej lze provozovat pouze na místech
určených tímto nařízením, pokud z tohoto nařízení nevyplívá něco jiného. Nedílnou
součástí tohoto nařízení obce je příloha č. 1 – Vymezení místa pro prodej a
poskytování služeb.
Čl. 2
Vymezení základních pojmů
Pro účely tohoto nařízení se rozumí:
(1) Tržní místo – je pozemek, kde se realizuje prodej zboží, nebo poskytují služby.
(2) Jednotlivé prodejní místo – vymezené místo, na kterém se realizuje prodej zboží, nebo
poskytují služby z prodejních zařízení.
(3) Prodejní zařízení
a) stánek 2) – prostory ohraničené pevnou nebo přenosnou konstrukcí, pulty,
stolky, nebo obdobná zařízení, kde je prodáváno zboží.
b) mobilní zařízení – zařízení účelově upravené a vybavené pro pojízdný prodej
zboží nebo poskytování služeb, zejména pojízdné prodejny, prodej z ložné
plochy vozidel, apod.
(4) Pojízdný prodej 2) – prodej uskutečňovaný z mobilních zařízení, automobilu, či jiného
pojízdného prodejního zařízení
(5) Prodej bez prodejního zařízení – zejména pochůzkový prodej a podomní prodej

(6) Pochůzkový prodej - je nabízení, prodej zboží nebo poskytování služeb s použitím
přenosného nebo neseného zařízení (konstrukce, tyče, závěsného pultu, ze zavazadel,
tašek a podobných zařízení) nebo přímo z ruky. Nerozhoduje, zda ten, kdo zboží nebo
služby nabízí, prodává a poskytuje, se přemísťuje nebo stojí na místě.
(7) Podomním prodejem se pro účely tohoto nařízení rozumí nabízení, prodej zboží nebo
služeb provozované formou pochůzky, kdy je bez předchozí objednávky v bydlišti
fyzické osoby nebo sídle či provozovně právnické osoby nabízeno, prodáváno zboží
nebo poskytovány služby.
(8) Prodejce – je fyzická nebo právnická osoba, která uskutečňuje prodej nebo poskytuje
služby.
Čl. 3
Místa pro nabídku, prodej zboží a poskytování služeb
(1)

Na území obce Karolín je možno mimo provozovnu určenou k tomuto účelu
kolaudačním rozhodnutím podle zvláštního zákona nabízet a prodávat zboží a
poskytovat služby na místech určených dle přílohy č. 1.
Čl. 4
Doba prodeje zboží a poskytování služeb (prodejní doba)

(1) Doba prodeje a poskytování služeb na místě pro prodej a poskytování služeb a pojízdný
prodej se stanovuje celoročně v době od 7:00 do 19:00 hodin.
Čl. 5
Pravidla pro udržování čistoty, bezpečnosti
(1) Prodejci jsou povinni dodržovat všechna ustanovení daná obecně závaznými právními
předpisy a obecně závaznými vyhláškami obce, zejména tímto tržním řádem tak, aby
vyhověli hygienickým a zdravotním požadavkům daného prodeje zboží nebo
poskytování služeb.
(2) Prodejci jsou povinni udržovat jednotlivé prodejní místo v čistotě a po skončení doby
prodeje je zanechat čisté a uklizené. Není přípustné cokoli odkládat mimo vymezené
jednotlivé prodejní místo, ani přes plochy veřejné zeleně navážet zboží.
(3) Při prodeji živočišných produktů a zvířat a při poskytování služeb, při nichž je
nakládáno se živými zvířaty jsou prodejci povinni řídit se platnými právními předpisy
upravující veterinární a hygienické podmínky a požadavky, zejména zákonem č.
166/1999 Sb., o veterinární péči, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcími předpisy k
tomuto zákonu.

Čl. 6
Zakázané druhy prodeje zboží a poskytování služeb
Na území obce Karolín se zakazuje provozovat:
a) pochůzkový prodej
b) podomní prodej.

Čl. 7
Druhy prodeje zboží a poskytování služeb, na které se toto nařízení nevztahuje
Toto nařízení se nevztahuje 3) na prodej zboží a poskytování služeb mimo provozovnu při
slavnostech, sportovních podnicích nebo jiných podobných akcích, na prodej zboží pomocí
automatů obsluhovaných spotřebitelem.
Toto nařízení se rovněž nevztahuje na akce organizované podle zákona č. 117/2001 Sb., o
veřejných sbírkách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Čl. 8
Závěrečná ustanovení
Práva a povinnosti prodejců stanovená zvláštními předpisy nejsou tímto nařízením dotčena.
Čl. 9
Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti od 1. 7. 2014.

Jiří Kužma
starosta obce

Roman Skácel
místostarosta obce

Vyvěšeno na úřední desce dne 13. 6. 2014.
Sejmuto dne 7. 7. 2014.

___________________________________________________________________________
1) Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve
znění pozdějších předpisů.
2) Zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů.
3) Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění
pozdějších předpisů.

PŘÍLOHA č. 1 k nařízení obce Karolín č. 1/2014 TRŽNÍ ŘÁD
Prodejní místa:
Prodejní místa se nachází na veřejném prostranství – části pozemku parcela č. 5/3 k. ú.
Karolín u Sulimova a části pozemku č. 506/4 k. ú. Karolín u Sulimova (před budovou
hasičské zbrojnice č. p. 82)

