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Odpověď na žádost o informace ze dne 10. 9. 2015  
 
 
Na základě žádosti, ze dne 10. 9. 2015, o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, Vám sdělujeme následující: 
 
Nařízení města Ústí nad Orlicí č. 1/2013, kterým se vydává tržní řád, schválila rada města na svém 
jednání dne 13. 5. 2013. Důvodová zpráva, kterou přikládáme k této odpovědi, však neobsahuje 
informace o tom, proč byl podomní prodej na území města zakázán.  
 
Rozhodnutí rady města o vydání tržního řádu se zákazem podomního prodeje předcházelo jednání 
rady města dne 22. 4. 2013, na kterém uložila rada města vedoucímu odboru právního a obecního 
živnostenského úřadu připravit tržní řád se zákazem podomního prodeje tak, jak je uvedeno v čl. 9 
odst. 2 Nařízení města Ústí nad Orlicí č. 1/2013. 
 
Podnětem k přijetí této úpravy byly stížnosti občanů na velmi časté obtěžování různými podomními 
prodejci, kteří nabízejí nejrůznější finanční produkty, změny dodavatelů energií a další služby, 
přičemž se může stát, že neinformovaný spotřebitel (zejména senior či jiná osoba ve zranitelném 
postavení) se může, překvapen v bezpečí svého domova, snadno nechat zmást a sjednat smlouvu, 
kterou by za jiných podmínek neuzavřel.  
 
 
 
S pozdravem 
 
 
Mgr. Marian Rada 
vedoucí odboru právního a obecního 
živnostenského úřadu 
 

 
 
Příloha: Důvodová zpráva ze dne 13. 5. 2015 

 
 

 

        Město Ústí nad Orlicí 
      Odbor právní a obecního živnostenského úřadu 
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DATUM: 25.9.2015 v Ústí nad Orlicí 



NÁVRH USNESENÍ 
91. schůze Rady města Ústí nad Orlicí 

konané dne 13.5.2013 
 

OPŽ/1 - Nařízení č. 1/2013, kterým se vydává tržní řád. 
I. Rada města vydává 

Nařízení města Ústí nad Orlicí č. 1/2013, kterým se vydává tržní řád, dle přílohy k 
usnesení RM. 

II. Rada města Ukládá 
 
1. Mgr. Marianu Radovi  
1.1.  

zajistit vyvěšení Nařízení města Ústí nad Orlicí č. 1/2013 na úřední desce. 

Termín: 20.5.2013 

 

Předkladatel: Mgr. Marian Rada 

Zpracovatel: Mgr. Marian Rada, Město Ústí nad Orlicí 

Materiál projednán: 
 

Vyjádření: 
 

Na vědomí: 
 

Předpokládaná doba trvání: 00:05 

Text důvodové zprávy: 
 
Na základě diskuse ohledně tržních míst na Mírovém náměstí a úkolu uloženém na 
schůzi rady města dne 22. 4. 2013 je nyní radě města předložen návrh Nařízení 
města Ústí nad Orlicí č. 1/2013, kterým se vydává tržní řád. 
 
Tento návrh nového tržního řádu stanovuje podmínky, za kterých lze na území města 
Ústí nad Orlicí uskutečňovat nabídku, prodej zboží a poskytování služeb mimo 
provozovnu určenou k tomuto účelu kolaudačním rozhodnutím podle stavebního 
zákona. Tržní řád umožňuje nabízet, prodávat zboží a poskytovat služby na tržištích, 
trzích a na jednotlivých tržních místech. Přesné vymezení míst pro prodej zboží a 
poskytování služeb je uvedeno v přílohách č. 1-3 tržního řádu. 
 
V souladu s úkoly, které vyplynuly z diskuse rady města, bylo na Mírovém náměstí 
(část p. p. č. 2326/1 v k. ú. Ústí nad Orlicí) vytvořeno 15 prodejních míst, na nichž se 
mohou konat pouze trhy (viz příloha č. 2). 



V navrhovaném nařízení je také stanoven zákaz pochůzkového a podomního prodeje 
na celém území města (viz článek 9). 
 
V případě schválení navrženého nařízení č. 1/2013 bude zároveň zrušeno doposud 
platné Nařízení Města Ústí nad Orlicí č. 3/2002, kterým se vydává tržní řád. 
 
Možnost vytvoření dalších tržních míst resp. tržiště v prostoru mezi Pensionem 
Quattro a kruhovým objezdem bude připravena vedoucím majetkoprávního odboru 
po projednání s vedením města přímo na jednání rady města. 
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