
Nařízení obce Tetčice č.1/2014

Tržní řád obce Tetčice

Zastupitelstvo obce Tetěice na svém zasedání ze dne 5.8.2014 usneslo vydat na základě
zmocnění dle * 18 odst. 3 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský
zákon), ‘ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s * 84 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb‘, O

obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, toto nařízení:

Článek č. 1
Základní pojmy

Podomní prodej — nabídka, prodej zboží a poskytování služeb, kdy je bez předchozí
objednávky nabízeno, prodáváno zboží a poskytovány služby osobami uživatelům v objektech
určených k bydlení.

Článek Č. 2
Podomní prodej

1. Tímto nařízením je na celém území obce Tetčice zakázán tzv. podomní a pochůzkový
prodej nebo nákup zboží a nabídka služeb.

2. Podomním prodejem resp. nákupem a nabídkou služeb se pro účely tohoto nařízení
rozumí takový prodej resp. nákup zboží a nabídka služeb, kdy je bez předchozí objednávky
dům od domu nabízeno a prodáváno resp. kupováno zboží či poskytovány služby.

3. Pochůzkovým prodej resp. výkupem zboží a nabídkou služeb se pro účely tohoto
nařízení rozumí prodej resp. výkup zboží a nabídku služeb s použitím přenosného nebo
neseného zařízení (konstrukce, závěsného pultu, ze zavazadel, tašek, apod.) nebo přímo z
ruky, bez ohledu na to, zda se prodejce a kupující pohybuje nebo se zdržuje na místě.

Článek Č. 3
Kontrola

Kontrolu dodržování tohoto nařízení provádí Obecní úřad Tetčice prostřednictvím pověřeného
zaměstnance.

Článek Č. 4
Sankce a pokuty

1. Poruší-li právnická osoba nebo fyzická osoba, která je podnikatelem, při výkonu
podnikatelské činnosti povinnost stanovenou tímto nařízením, může jí být podle zvláštního
právního předpisu[l] uložena pokuta až do výše 200.000 Kč.

2. Poruší-li fyzická osoba povinnosti stanovené tímto nařízením, může jí být podle
zvláštního právního předpisuf2] uložena pokuta do výše 30.000 Kč.



Článek č. S
Závěrečná ustanovení

1. Kontrolu dodržování tržního řádu jsou oprávněni provádět: pověření zaměstnanci
zařazení do Obecního úřadu Tetčice, pověření Členové zastupitelstva obce a členové
kontrolního výboru.

2. Toto nařízení bylo schváleno zastupitelstvem obce Tetčice dne 5. 8. 2014

3. Toto nařízení obce nabývá účinnosti dne 1. 9. 2014

lil * 58 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších
předpisů

121 * 46 odst. 3 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisu
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