Nařízení obce Jiřetín pod Bukovou č. 1/2013,
kterým se vydává tržní řád

Zastupitelstvo obce se na svém zasedání dne 25.9. 2013 usnesením č. 22/2013 schválilo 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. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, toto nařízení:
Čl. 1
Úvodní ustanovení
1.

Účelem tohoto nařízení je vymezit podmínky, za kterých lze uskutečnit nabídku, prodej zboží
(dále jen „prodej“) a poskytování služeb na obce Jiřetín pod Bukovou (dále jen „obec“) mimo
provozovnu k tomuto účelu určenou kolaudačním rozhodnutím podle zvláštního zákona (1).

2.

Tržní řád je závazný na celém území obce bez ohledu na to, zda jde o nabídku, prodej zboží a
poskytování služeb na pozemcích ve vlastnictví obce nebo jiné právnické či fyzické osoby.
Čl. 2
Místa pro prodej a poskytování služeb a stanovení jejich kapacity

.

Tržní místa – jsou určena pro prodej z pojízdných prodejen a z ložných ploch automobilů:
a) k. ú. Jiřetín pod Bukovou – část parcely č. 7001 – zpevněná plocha za kulturním domem
Čl. 3
Doba prodeje a poskytování služeb

Tržní místa mohou být provozována po celý rok, doba prodeje a poskytování služeb na těchto místech
je stanovena od 7.00 do 17.00 hodin v pracovních dnech, v sobotu od 8.00 do 12.00 hodin.
Čl. 4
Pravidla pro udržování čistoty a bezpečnosti
Prodejci zboží a poskytovatelé služeb na místech pro prodej zboží a poskytování služeb jsou povinni:
a)

zabezpečovat čistotu prodejních míst

b)

k prodeji zboží a poskytování služeb užívat jen místa k tomu určená

c)

ovoce, zeleninu, dovézt před nabízením k prodeji již očištěné

d)

po ukončení prodeje odstranit použité obaly a odpad
Čl. 5
Pravidla k zajištění řádného provozu míst pro prodej zboží a poskytování služeb

Provozovatel tržiště je pro nabídku, prodej zboží a poskytování služeb povinen:
a)

zveřejnit tržní řád, prodávaný sortiment zboží, druh poskytované služby, provozní dobu

b)

prodejní místa provozovat v souladu s tržním řádem

c)

určit prodejcům konkrétní prodejní místa a vyčlenit prostor pro skladování zboží v průběhu
prodeje

d)

vést řádnou evidenci prodejců zboží a poskytovatelů služeb včetně údajů o druhu jimi
prodávaného zboží či poskytované služby

Čl. 6
Zakázané druhy prodeje zboží a poskytování služeb
1.

Na území obce je zakázán podomní prodej zboží a služeb, přičemž se za podomní prodej
považuje takový prodej, kdy je bez předchozí objednávky dům od domu nabízeno a prodáváno
zboží a služby.

2.

Na území obce je zakázán pochůzkový prodej zboží a poskytování služeb. Pochůzkový prodej je
nabídka, prodej zboží a poskytování služeb, u kterého nedochází k umístění prodejního zařízení
nebo zboží, je provozovaný formou pochůzky, při níž je potencionální uživatel zboží nebo služeb
vyhledáván prodejcem z okruhu osob na veřejných prostranstvích.
Čl. 7
Druhy prodeje zboží a poskytování služeb, na které se toto nařízení nevztahuje

1.

Toto nařízení se nevztahuje na prodej zboží mimo provozovnu při slavnostech, kulturních a
sportovních akcích, na zásilkový prodej, na poskytování služeb formou výkupu (kůží, čištění peří
apod.). Dále se nevztahuje na vánoční prodej ryb, stromků a jmelí.

2.

Za vánoční prodej ryb, stromků a jmelí se pokládá jejich prodej od 7. prosince do 24, prosince
běžného roku.

.
Čl. 8
Závěrečné ustanovení
Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem po jeho vyhlášení.

Ing. Josef Kucin v.r.
starosta

Ing. Blanka Patrová v.r.
místostarostka

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

