
 

NAŘÍZENÍ OBCE PAVLOV  Č. 1/2013 

TRŽNÍ ŘÁD 

 

Zastupitelsatvo obce Pavlovse na své schůzi dne 17.5. 2013 usneslo vydat na základě § 18 odst. 1 a 3 

zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších 

předpisů, a v souladu s § 11 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 

pozdějších předpisů, toto nařízení. 

Článek 1 

Úvodní ustanovení 

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 zákona na území obce Pavlov a místní části Starý Telečkov 

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

    k němu. 

 

Článek 2 

Místa pro nabídku, prodej zboží a poskytování služeb 

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

    podle zvláštního zákona nabízet a prodávat zboží a poskytovat služby na těchto tržních místech: 

 Před budovou KD a pohostinstvím (Pavlov č.p. 11) 

 U autobusové zastávky 

 Před budouvou obecního úřadu (Pavlov č.p. 100) 

 

Článek 3 

Přiměřená vybavenost míst pro nabídku, prodej zboží a poskytování služeb 

 

1. 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 musí být zajištěna požární 
ochrana v souladu se zvláštními předpisy. 



Článek 4 

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

1. Tržní místa mohou být provozována po celý rok a doba prodeje zboží a poskytování  
     -   služeb na tržních místech je od 7,00 do 20,00 hodin 

      

Článek 5 

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

 

1. Provozovatelé, prodejci zboží a poskytovatelé služeb na místech pro nabídku, prodej zboží 

    a poskytování služeb jsou povinni: 

a) zabezpečovat čistotu prodejních míst 

b) k nabídce zboží, jeho prodeji a poskytování služeb užívat jen místa k tomu určená 

c)  dohlédnout na čistotu a pořádek po skončení prodeje 

 

Článek 6 

Druhy prodeje zboží a poskytování služeb, na které se toto nařízení nevztahuje 

1. Toto nařízení se nevztahuje na vánoční prodej ryb a stromků a na prodej v pojízdné prodejně a 
obdobném zařízení sloužícímu k prodeji zboží nebo poskytování služeb. 

 

Článek 7 

Zakázané druhy prodeje zboží a poskytování služeb 

1. Na celém území  obce Pavlov je zakázán tzv. podomní a pouliční prodej a nabídka služeb. 

   2. Podomním a pouličním prodejem a nabídkou služeb se pro účely tohoto nařízení rozumí takový     
prodej a nabídka služeb, kdy jsou bez předchozí objednávky navštěvovány domy, nabízeno a 
prodáváno zboží či služby (např. nabídky energetických společností, pojišťovací a finanční služby, 
návštěvy agitátorů jednotlivých církví a sekt a jiné). 

       

 

 

 



Článek 8 

Sankce 

Porušení tohoto nařízení se postihuje podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 

předpisů a podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
1
 

Článek 9 

Závěrečné ustanovení 

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

    právními předpisy nejsou tímto nařízením dotčena. 

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

 

 

V Pavlově dne: 1.6. 2013 

 

 

 

 

 

   Ing. Jindřich Doležal      Antonín Havlíček 

                                                           
1  § 58 odst. 4 zákona o obcích: Obec může uložit právnické osobě a fyzické osobě, která je 
podnikatelem, a která 
 porušila povinnost stanovenou právním předpisem obce, pokutu až do výše 200 000 Kč. 
 
 § 46 zákona o přestupcích: 
 Ostatní přestupky proti pořádku ve státní správě a přestupky proti pořádku v územní samosprávě 
 
 (1) Přestupkem je porušení i jiných povinností, než které jsou uvedeny v § 21 až 45, jestliže jsou 
stanoveny zvláštními právními předpisy včetně nařízení obcí, okresních úřadů a krajů. 
   
 (2) Přestupkem proti pořádku ve věcech územní samosprávy je porušení povinností stanovených v 
obecně závazných vyhláškách obcí a krajů vydaných na úseku jejich samostatné působnosti. 
   
 (3) Za přestupek podle odstavců 1 a 2 lze uložit pokutu do 30 000 Kč a za přestupek podle odstavce 2 
lze spolu s pokutou uložit zákaz pobytu. 


