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NařízeníobceDolníRedice č,.112013,
kterym se vydává
tržnířád obceDolníŘedice
Zastupitelstvoobce DolníŘedice se na svémzasedánidne6.12.2013usnesenímč.280 usneslovydat
(živnostenský
nazákladě ustanovení
$ 18 odst. I a3 zákonaě.455/1991Sb., o živnostenskémpodnikání
z á k o n ) , v e z n ě n i p o z d ě j š í c h p ř e d p i s ů , a v s o u l a d ou ds $
s t1.11, $ 8 4 o d s t . 3 a $ 1 0 2 o d s t . 4 z é k o n a
č.128/2000Sb., o obcích(obecnízřizent),ve zněni pozdějšíchpředpisů,toto naffzení_ Trhú řád obce
DolníŘedice:
čt. t
Zá|dadni ustanovení
(1) TímtonaÍízením
se na územíobce Dolní Ředice vymenqímístapro prodeja poskytovánísluŽeb
mimo provozovnu určenouk tomuto účelukolaudačnímrozhodnutímpodle zvláštrríhozákona| (dále jen
,,prodejmimo zkolaudovanouprovozovnu..)taÍnemi obceDolníŘedice.
(2) Tržlruřád je závantý pro celétrrcmi obce Dolní Ředice bez ohledu na charakterprostranstvía
vlastnictvík němu.

čl.z

Místa pro nabídku,prodej zbožía poskytováníslužeb
Na územíobce Dolní Ředice je možno nabízeta prodávat zboŽi a poskytovat sluŽby mimo
zkolaudovanouprovozovnuna těchtomístech(dálejen ,,tťznimístď.)
a) před prodejnouCooP dle zríkresuv pŤí|oze
č.1 tohoto natízeni
b) před budovou obecníhouřadu dle zákresu v pří|ozeě. 2 tohoto naŤízeni

čt.s

Stanovení kapacity a přiměřené vybavenosti tržních míst
(1) Kapacita tžnichmíst v obci Dolní Ředice je bez bližšíhovymezeniprodejních míst.

(2) Prodejnímmístem se rozumí stráneks přenosnou konstrukcí,prodejnípult, ěi stolek nebo
přenosnýkrátkodobýprodej.
obdobnézařízeruumožňující
(3) Tržnímístamusíb;it vybavenatak, aby byl zajištěnjejich řánný a nerušenýprovoz' v případě
více prodejníchmíst,musí bý vfiořen prostor pro pohyb zákaznki a zásobovánía zajištěnapožátrní
ochranav souladuse zvláštnímipředpisy.
Čt.l
Doba prodeje zboŽía poskytovánÍslužebna tržníchmístech
Tržni místa mohou byt provozována po ce|ý rok
je od 7.00hodin do 20.00hodin.
služebnatržnichmístech
a poslqrtovríní

a

doba

prodeje

zboží

čt.s

Pravidla pro udržováníčistotya bezpečnostitržníchmíst
) oznámit obecnímuuřadu zámérprodejnímístopouŽívat
doby prodejeje zanechatčistéa uklizené
b) udrŽovatprodejnímístov čistotěa po skončení

čt.o

Pravidla kzajištění řádného provozu tržních míst
Provozovate| tržntchmíst pro j e povinen:
a) přidělit konkrétrrímístoprodejcůmzbožía poskýovatelům služeb
b) dohlédnoutna čistotua pořádek na prodejníchmístechpo skončeníprodeje
c) zveřejnit ttžnířád

Čt.l
Druhy prodeje zbožia poskytováníslužeb,na kterése toto nařízenínevztahuje
Toto nďízeníse nevztahuje
a) naprodej zbožía poskytovríní
služebmimo provozovnupři slavnostech,ohlášenýchsportovních,
prodejeprovozovaného
kulturníchnebojinýchpodobných
akcích,včetněpodomníhoapochůzkového
místnímispolky při pořádánítěchto akcí
prodej ryb a stromků,jmelí a chvojí
b) na viánoční
c) na ohlášenéočkovánídomácíchzvíŤata ýkup kožek
prodejně
d) na ppdej v pojízdné
e) naveřejnésbírky3

čt.s

Zakáu;anédruhy prodeje zbožía poslrytovaných služeb
(1) Na celém ipemí obce Dolní Ředice je zakazan tzv. podomní prodej a nabídka sluŽeb a
pochůzkovýprodeja nabídkasluŽeb.
(2) Podomnímprodejem a nabídkouslužebse pro účelytohoto naŤizenirozumí takovy prodej a
nabídkasluŽeb,kdyje bez předchozíobjednávkydůmod domunabízenoa prodávánozbožía sluŽby.
(3) Pochůzkovýmprodejema nabídkousluŽebse pro účelytohoto naÍízenirozumíprodej a nabídka
(konstrukce,závěsnéhopultu, ze zavazadel,tašek
sluŽeb spoužitímpřenosnéhonebo nesenéhozaÍízení
apod.)nebopřímo znil<y,bez ohleduna to, zda se prodejcepohybujenebo zdrŽujena místě.Potencionálď
nebo služebjevyhledánprodejcemz okruhuosob na veřejnýchprostranstvích.
vživate|zboží
čt.g
Sankce a pokuty
Porušenítohoto naÍizenisepostihujepodle zvhítnich právníchpředpisůa

(

čt.ro

Zá,rérečná
ustanovenÍ
(1) Práva a povinnosti prodejcůzboží,pos$rtovatelůsluŽeb a provozovatelůstanovenázvláštrími
i předpisy nejsoutímtonaÍízením
dotčena.
(2) Kontolu dodržovánítŽního řádu jsou oprávněni provádět pověřenízaměstnanciobceozaÍazeni
do obecďho uřadu Dolní Ředice, členovézastupitelstvaobce a členové
konfrolďho výboru.
(3) Toto rraÍízeni
nabýváúčinnosti
|.|.2014.
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Jindřich B{ír!a
místostarosta

Michal Kurka
starosta

(rrrrr/ QA
Mgr. IvanaPokorná
Místostarostka

plónování a stavebnímřódu (stavebnízólron) dle pozdějšíchpředpisů
1) ailron č.183/2006Sb.,o územním
2) např. zólron č.I66/1999 Sb.,o veterinórnípéčia o nněně nělterých souvisejícíchzókonů(veteriružrní
zóIan), ve'měnípozdějšíchpředpisů
3) dle zákóna č.117/200] Sb.,o veřejnýchsbírlaicha o nněně nělúerýchzálronů,ve měnípozdějších
předpisů
4) zókan č.128/2000Sb.,o obcích(obemízřízení),ve měnípozdějšíchpředpisů,
ZóIroně. 200/1990Sb.,o přestupcích,ve měnípozdějšíchpředpisů
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