Obec Lukavice
Nařízení obce, kterým se vydává

TRŽNÍ ŘÁD
č.5/2016
Zastupitelstvo obce Lukavice se na svém zasedání dne 13.12.2016 usnesením č. OBLU
528/2016 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 a §
102 odst. 2 písm. d) zákona č.12/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, toto nařízení:

Čl. 1
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 místech (dále jen „místa pro nabídku, prodej zboží a poskytování služeb“):
- Parkoviště před obecním úřadem
- Parkoviště u prodejny Konzum
- Parkoviště před kostelem

Čl. 2
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.

Čl. 3
Druhy prodeje zboží a poskytování služeb,
na které se toto nařízení nevztahuje
(1) Toto nařízení se nevztahuje na prodej zboží a poskytování služeb mimo provozovnu
při slavnostech, sportovních a kulturních akcích, na vánoční prodej ryb, stromků a
jmelí, na prodej v pojízdné prodejně a obdobném zařízení sloužícímu k prodeji zboží
nebo poskytování služeb.
(2) Za vánoční prodej ryb, stromků a jmelí se pokládá jejich prodej od 7. do 24. prosince
běžného roku.

(3) Nařízení se dále nevztahuje na restaurační zahrádky provozované v souladu s tímto
nařízením a dalšími zvláštními právními předpisy, oprávněným uživatelem daného
místa; restaurační zahrádka je vymezené místo mimo kolaudovanou provozovnu, na
kterém se na zpevněném povrchu provozuje živnost „hostinská činnost“, které je
k tomuto účelu vybaveno a které bezprostředně funkčně souvisí s provozovnou
určenou k provozování činnosti „hostinská činnost“ kolaudačním rozhodnutím podle
zvláštního zákona a má s touto provozovnou stejného provozovatele.

Čl. 4
Zakázané druhy prodeje zboží a poskytovaných služeb
(1) Na celém území obce Lukavice je zakázán tzv. podomní a pochůzkový prodej a
nabídka služeb.
(2) Podomním prodejem a nabídkou služeb se pro účely tohoto nařízení rozumí takový
prodej a nabídka služeb, kdy je bez předchozí objednávky nabízeno a prodáváno zboží
či služby v domech, bytech a ostatních objektech určených k bydlení.
(3) Pochůzkovým prodejem a nabídkou služeb se pro účely tohoto nařízení rozumí prodej
a nabídka 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 pohybuje nebo se zdržuje na místě.

Čl. 5
Sankce
(1) Porušení tohoto nařízení bude posuzováno a sankce budou ukládány podle zvláštních
právních předpisů1.

Čl.6
Závěrečná ustanovení
(1) Práva a povinnosti prodejců zboží, poskytovatelů služeb a provozovatelů stanovená
zvláštními právními předpisy nejsou tímto nařízením dotčena.
(2) Tímto nařízením se ruší nařízení obce č. 2/2013.
(3) Toto nařízení nabývá účinnosti 1.1.2017.

Antonín Vítek
místostarosta

Ilona Severová
starostka

vyvěšeno na úřední desce dne: 14.12.2016
sejmuto z úřední desky dne: 30.12.2016
Zveřejnění vyhlášky bylo shodně provedeno na elektronické úřední desce
1)

§ 58 a § 59 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, § 47 zákona č.200/1990 Sb., o
přestupcích, ve znění pozdějších předpisů

