
, { Nařízeni č.Il2013 obce Rovečné.

kterým se vvdóvá

TrŽní řád obce Rovečné

Zastupitelstvo obce Rovečné se na svém zasedání dne 26.6.2013 usnesením ě.7120|3 usneslo
vydat nazák|adě $ l8 odst. I a3 zákonač.45511991 Sb.' o živnostenském podnikání
(živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v sou|adu s $ 1 1 odst. I zákona ě. |28/2000
Sb.' o obcích (obecní zÍízení), ve znění zákona č. 3|312002 Sb. a $ l02 odst. 2 písm. d) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), toto nařízení:
čhnek 1
Zák|adní ustanovení
l) Účelem tohoto nařízení obce je místní úprava podmínek pro prodej zboží aposkytování služeb
mimo provozovnu určenou k tomuto účelu kolaudačním rozhodnutím podle zvláštního zákona na
izemí obce Rovečné.

2) Zakázané formy (druhy) prodeje zboži a poskytovaných služeb:
a) Podomní prodej
b) Pochůzkoý prodej

Podomním prodejem se pro úěely tohoto naÍízení rozumi takový prodej a nabídka služeb, kdy je
bez předchozí objednávky dům od domu nabízeno a prodáváno zboží a poskytování služeb.
Pochůzkoqým prodejem a nabídkou sluŽeb se pro účely tohoto nařízení rozumí prodej a nabídka
služeb s použitím přenosného nebo neseného zaÍízení (konstrukce, závěsného pultu, ze zavazade|,
tašek apod.) nebo přímo z ruky, bez ohledu na to, zda se prodejce pohybuje, nebo se zdrŽuje na
místě.
3) Tržní řád je závazný pro ce|é ilzemí obce bez ohledu na charakter prostranství a vlastnictví k
němu.

čbnek 2
Místa pro nabídku, prodej zboŽí a poskytovánÍ s|užeb
Na území obce je možno mimo provozovnu k tomuto účelu určenou kolaudačním rozhodnutím
podle zvláštního zákona nabízet a prodávat zboží a poskýovat služby na těchto místech:
a) Prostor parkoviště u prodejny Agrotes, budova s ě.p. 199 - veřejně přístupné prostranství
(částpozemkupaÍc. st. ě.3l5. aveřejněpřístupnépozemky p.ě.7012,p.ě.7I,|50214 ap.st. č.
51 u budovy ě.p. 82 ( obecní úřad ).

čHnek 3
Stanovení kapacity a přiměřené vybavenosti míst pro nabídku, prodej zboží a poskytování
služeb
1) Kapacita trŽního místa je bez bližšího vymezení prodejních míst

2)TrŽní místamusí být vybavenatak,aby byl zajištěn jejich řádný a nerušený provoz,mezi
prodejními místy musí být vytvořen prostor pro pohyb zákazníki a zásobování azaj\štěnapoŽámí
ochrana v souladu se zvláštními předpisy.

čÉnek 4
Doba prodeje zboŽí a poskytování s|užeb na místech pro nabídku, prodej zbožía
poskytování služeb
TrŽní místa mohou být provozována po celý rok a doba prodeje zboží a poskytování služeb na
tržních místech je od 8,00 do 19.00 hodin.



I Čhnek 5
Pravid|a pro udržování čistoty a bezpečnosti míst pro nabídku, prodej zboží a poskytování
sIužeb
Provozovatelé, prodejci zboží a poskytovatelé služeb na místech pro nabídku, prodej zboŽi
a poskytování služeb jsou povinni:
a) udržovat prodejní místo v čistotě a po skončení doby prodeje je zanechat čisté a uklizené,
b) dbát na to, aby provozem nedocházelo k narušování veřejného pořádku,
c) k nabídce zboží,jeho prodeji a poskytování sluŽeb uŽívat jen místa k tomu určená,
d) při prodeji živočišných produktů azviÍat a při poskytování služeb, při nichžje nakládáno s
živými zvířaty,jsou prodejci povinni řídit se zvláštními právními předpisy upravující veterinámí a
hygienické podmínky a požadavky.

čHnek 6
Pravidla k zajištění řádného provozu míst pro nabídkuo
prodej zboží a poskytování služeb
Provozovatel míst pro nabídku, prodej zboŽí a poskytování služeb je povinen dohlédnout na
čistotu a pořádek po skončení prodeje.

ČHnek 7
Druhy prodeje zboŽí a poskytování služebo na které se toto nařízení nevztahuje
Toto nďízení se nevztahuje na prodej zboži a poskytování sluŽeb mimo provozovnu při
slavnostech, sportovních podnicích nebo jiných podobných akcích, na viánoční prodej ryb a
stromků, jmelí a chvojí, na velikonoční prodej kraslic apomlránek, na ohlášené očkování
domácích zviřat.

čHnek 8
Sankce a pokuty
Porušení tohoto naÍízení se postihuje podle zvláštních právních předpisů . (Zók. č. 128/2000 Sb. o
obcích, (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zdkon č' 200/l990 Sb., o přestupcích' ve
znění pozdějších předpisů. Pokuta do výše až 30.000,- Kč.)

čhnek 9
Závérečná ustanovení
l ) Kontrolu dodržování tržního řádu jsou oprávněni provádět pověření zaměstnanci obce, členové
zastupitelstva a č|enové kontro|ního výboru.

2)Práva a povinnosti prodejců zboží, poskýovatelů služeb a provozovatelů stanovená zvláštními
právními předpisy nejsou tímto nařízením dotčena.

čhnek 10
Účinnost
Toto nařízení obce nabývá účinnosti dne 20.l0.201 3

/a,"-"{
|ng. E,í{ Janoušková Í,
místostarosta / 
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Vyvěšeno na úřední desce dne: 3.10.2013
Sejmuto ziřední desky dne:


