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Nařízenič.Il2013obce Rovečné.
kterým se vvdóvá

TrŽní řád obce Rovečné
Zastupitelstvoobce Rovečnése na svémzasedánídne26.6.2013usnesením
ě.7120|3 usneslo
podnikání
vydat nazák|adě$ l8 odst.I a3 zákonač.45511991
Sb.' o živnostenském
(živnostenský
předpisů,a v sou|adus $ 11 odst. I zákonaě. |28/2000
zákon),ve zněnípozdějších
Sb.' o obcích(obecnízÍízení),
ve zněnízákonač.3|312002Sb. a $ l02 odst.2 písm.d) zákona č.
128/2000Sb., o obcích(obecnízřízení),toto nařízení:
čhnek 1
Zák|adní ustanovení
l) Účelemtohoto nařízení
obceje místníúpravapodmínekpro prodejzbožíaposkytováníslužeb
provozovnu
mimo
kolaudačním
rozhodnutímpodle zvláštníhozákona na
určenouk tomutoúčelu
izemí obce Rovečné.
2) Zakázanéformy (druhy)prodejezbožia poskytovanýchslužeb:
a) Podomníprodej
b) Pochůzkoý prodej
Podomním prodejem se pro úěelytohotonaÍízení
rozumitakovýprodeja nabídkaslužeb,kdy je
bez předchozíobjednávkydůmod domu nabízenoa prodávánozbožía poskytováníslužeb.
Pochůzkoqým prodejem a nabídkousluŽebse pro účelytohoto nařízenírozumíprodej a nabídka
(konstrukce,závěsnéhopultu, ze zavazade|,
služebs použitímpřenosnéhonebo nesenéhozaÍízení
tašekapod.)nebo přímoz ruky,bez ohleduna to, zda se prodejcepohybuje,nebo se zdrŽujena
místě.
3) Tržnířád je závazný pro ce|éilzemíobce bez ohleduna charakterprostranství
a vlastnictvík
němu.
čbnek 2
Místa pro nabídku,prodej zboŽía poskytovánÍs|užeb
Na územíobceje možnomimo provozovnuk tomutoúčelu
určenoukolaudačním
rozhodnutím
podle zvláštníhozákona nabízeta prodávatzbožía poskýovat službyna těchto místech:
a) Prostor parkoviště u prodejny Agrotes, budova s ě.p. 199 - veřejně přístupnéprostranství
(částpozemkupaÍc.
p.ě.7012,p.ě.7I,|50214
st. ě.3l5. aveřejněpřístupnépozemky
ap.st.č.
51 u budovy ě.p. 82 ( obecníúřad).
čHnek 3
Stanoveníkapacity a přiměřené vybavenosti místpro nabídku,prodej zbožía poskytování
služeb
1) Kapacita trŽníhomístaje bez bližšího
vymezeníprodejníchmíst
2)TrŽnímístamusíbýt vybavenatak,abybyl zajištěnjejich řádný a nerušenýprovoz,mezi
prodejnímimístymusíbýt vytvořenprostorpro pohyb zákazníkia zásobováníazaj\štěnapoŽámí
ochranav souladuse zvláštnímipředpisy.
čÉnek4
Doba prodeje zboŽía poskytovánís|užebna místechpro nabídku,prodej zbožía
poskytováníslužeb
TrŽnímístamohoubýt provozovánapo celý rok a dobaprodejezbožía poskytováníslužebna
místechje od 8,00do 19.00hodin.
tržních

I

Čhnek 5
Pravid|a pro udržováníčistotya bezpečnostimístpro nabídku,prodej zbožía poskytování
sIužeb
prodejcizbožía poskytovatelé
Provozovatelé,
služebna místechpro nabídku,prodejzboŽi
a poskytováníslužebjsou povinni:
a) udržovatprodejnímístov čistotěa po skončení
doby prodejeje zanechatčisté
a uklizené,
b) dbát na to, aby provozemnedocházelok narušování
veřejnéhopořádku,
c) k nabídcezboží,jehoprodejia poskytovánísluŽebuŽívatjen místak tomu určená,
produktůazviÍata při poskytováníslužeb,při nichžje nakládános
d) při prodejiživočišných
živýmizvířaty,jsouprodejcipovinni říditse zvláštnímiprávnímipředpisyupravující
veterinámía
hygienicképodmínkya požadavky.
čHnek 6
Pravidla k zajištěnířádného provozu místpro nabídkuo
prodej zbožía poskytováníslužeb
Provozovatelmístpro nabídku,prodejzboŽía poskytováníslužebje povinendohlédnout
na
prodeje.
čistotua pořádek po skončení
ČHnek 7
Druhy prodeje zboŽía poskytováníslužebona kterése toto nařízenínevztahuje
Toto nďízení se nevztahuje na prodej zboži a poskytování sluŽeb mimo provozovnu při
slavnostech, sportovníchpodnicích nebo jiných podobných akcích,na viánočníprodej ryb a
stromků,jmelí a chvojí, na velikonočníprodej kraslic apomlránek,na ohlášenéočkování
domácích zviřat.
čHnek 8
Sankce a pokuty
Porušenítohoto naÍízení
se postihujepodle zvláštníchprávníchpředpisů. (Zók. č.128/2000 Sb.o
obcích,(obecnízřízení),ve zněnípozdějšíchpředpisů,zdkon č'200/l990 Sb.,o přestupcích've
zněnípozdějšíchpředpisů.Pokuta do výšeaž30.000,-Kč.)
čhnek 9
Závérečnáustanovení
l ) Kontrolu dodržování
tržního
řádu jsou oprávněniprovádětpověřenízaměstnanciobce,členové
zastupitelstvaa č|enové
kontro|ního
výboru.
2)Práva a povinnostiprodejcůzboží,poskýovatelůslužeba provozovatelů
stanovenázvláštními
předpisy
právními
nejsou tímtonařízenímdotčena.
čhnek 10
Účinnost
Toto nařízení
obcenabýváúčinnosti
dne 20.l0.2013
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