
Tržní řád obce Rybitví 
 

 
Zastupitelstvo obce Rybitví se na svém zasedání dne 9. 2. 2015 usneslo vydat 

na základě zmocnění v ustanovení § 18 odst. 1 a 3 zákona č. 455/1991 Sb.  
o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a  
v souladu s ustanovením § 11 odst. 1 a § 84 odst. 3 zákona  
č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, tento Tržní 
řád: 
 

Čl. 1 
Úvodní ustanovení 

 
1. Tímto nařízením se na území obce Rybitví nevymezují místa pro prodej a 

poskytování služeb, nestanoví se tak ani kapacita a přiměřená vybavenost tržišť, 
doba prodeje zboží a poskytování služeb na tržišti, pravidla pro udržování čistoty 
a bezpečnosti na tržišti ani pravidla, která musí dodržet provozovatel tržiště k 
zajištění jeho řádného provozu. 

 
2. Tento Tržní rád je závazný pro celé území obce Rybitví bez ohledu na charakter 

prostranství a vlastnictví pozemků, na nichž se nachází místo prodeje a 
poskytování služeb. 

 
 

Čl. 2 
Předmět úpravy 

 
Tento Tržní řád určuje pravidla pochůzkového, podomního a pojízdného prodeje 
na území obce Rybitví. 

 
 

Čl. 3 
Základní pojmy 

 
1. Pochůzkový prodej - prodej a poskytování služeb provozovaný formou pochůzky, 

bez prodejního zařízení, při němž je zákazník vyhledáván na veřejně přístupných 
místech. 
 

2. Podomní prodej - prodej a poskytování služeb provozovaný bez prodejního 
zařízení pochůzkou v neveřejných prostorách zejména v domech určených 
k bydlení. 

 
3. Pojízdný prodej - prodej a poskytování služeb uskutečňovaný z pojízdných 

prodejních zařízení, zejména z ložné plochy automobilu, mimo prodejní místo. 
Pojízdným prodejem není provozování taxislužby a dopravy. 



ČI. 4 
Základní pravidla 

 
1. Podomní a pochůzkový prodej se na území obce Rybitví zakazuje. 

 
2. Pojízdný prodej se na území obce Rybitví zakazuje, s výjimkou prodeje potravin a 

obdobných produktů (např. zemědělské výpěstky). 
 

 
 

ČI. 5 
Kontrola a sankce 

 
1. Dohled nad dodržováním tohoto Tržního řádu provádí Městská policie Lázně 

Bohdaneč a Obecní úřad Rybitví prostřednictvím pověřených zaměstnanců. 
 
2. Porušení povinností stanovených tímto nařízením se postihuje podle zvláštního 

předpisu 2). 
 
 
 

Čl. 6  
Účinnost 

 

Tento Tržní řád nabývá účinnosti 15. dnem následujícím po dni vyhlášení. 

 
 
 
 

       ...................................     .......................................... 

Ing. Petr Lupínek       Ing. Radim Voltr 
místostarosta       starosta 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne:  
Sejmuto z úřední desky dne: 

 
 
 
1) zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 

ve znění pozdějších předpisů 
2) zákon č. 200/1990 Sb. o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů. 


