NAŘÍZENÍ OBCE ZDĚTÍN
Tržní řád

Obec : Zdětín

OBEC ZDĚTÍN, Zdětín 49, 798 43 p. PTENÍ , IČ: 00600105
e-mail: obeczdetin@volny.cz
www. obeczdetin.cz

tel.: 582 376629; mob.: 724 179837

Nařízení obce č. 1/2015, kterým se vydává tržní řád.

Zastupitelstvo obce Zdětín, okr. Prostějov se usnesením č. 8/2015 ze dne 2.11.2015 usneslo vydat na základě
ustanovení § 18 odst. 1 a 3 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění
pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 11 odst. 1 a § 102 odst. 2 písm. d) a § 102 odst. 4 zákona č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, toto nařízení obce.

Čl. 1
Úvodní ustanovení
Účelem tohoto nařízení obce (dále jen „nařízení“) je stanovit, které druhy prodeje zboží nebo poskytování služeb
prováděné mimo provozovnu určenou k tomuto účelu kolaudačním rozhodnutím podle zvláštního zákona1na
celém území obce Zdětín, okr. Prostějov jsou zakázány.

Článek 2
Vymezení základních pojmů
Pro účely tohoto nařízení se vymezují pojmy:
(1) Pochůzkovým prodejem je nabízení, prodej zboží nebo poskytování služeb s použitím přenosného nebo
neseného zařízení, nebo přímo z ruky. Nerozhoduje, zda ten, kdo zboží nebo služby nabízí, prodává a poskytuje, se
přemísťuje nebo stojí na místě.
(2) Podomním prodejem se pro účely tohoto nařízení rozumí všechny formy prodeje zboží a poskytování služeb
bez předchozí objednávky, případně i pouhá nabídka zboží či služeb, které jsou provozovány fyzickými osobami či
zástupci právnických osob obchůzkou jednotlivých domů, bytů, objektů sloužících k rekreaci či veřejně
přístupných míst nebo při postávání na veřejně přístupných místech.
Článek 3
Zakázané druhy prodeje zboží a poskytování služeb
Na celém území obce Zdětín, okr. Prostějov se zakazuje provozovat:
a) pochůzkový prodej.
b) podomní prodej.

Článek 4
Druhy prodeje zboží a poskytování služeb, na které se toto nařízení nevztahuje
Toto nařízení se nevztahuje na provozování pochůzkového prodeje:
(1) v místě a čase konání slavností, sportovních podniků, nebo kulturních akcí.
(2) prostor před budovou č. p. 98 (stará hospoda), vymezený parcelou č. 366 v k.ú. Zdětín na Moravě. (příloha č.1)

Čl. 4
Kontrola a sankce
1. Kontrolu dodržování tržního řádu jsou oprávněni provádět pověření zaměstnanci obce zařazení do Obecního
úřadu Zdětín, okr. Prostějov.
2.Na porušení povinností stanovených tímto nařízením se vztahují zvláštní právní předpisy, zejména zákon
č. 200/1990 Sb. o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů3 a zákon č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších
předpisů4.
--------------------------------

1. Zákon č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
2. Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Článek 6
Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni jeho vyhlášení.

otisk úředního razítka

Ing. Miroslav Juhás v.r.
místostarosta obce

Robert Kříž v.r.
starosta obce

Vyvěšeno na úřední desce: 3.11.2015
Sejmuto z úřední desky:

--------------------------------

3. Poruší-li fyzická osoba povinnosti stanovené tímto nařízením, může jí být podle zvláštního právního předpisu (§ 46 odst. 3 zákona č.
2000/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů) uložena pokuta až do výše 30 000,- Kč.
4. Poruší-li právnická nebo fyzická osoba, která je podnikatelem, při výkonu podnikatelské činnosti povinnost stanovenou tímto nařízením,
může jí být podle zvláštního právního předpisu (§ 58 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů
uložena pokuta až do výše 200 000,- Kč.

Příloha č.1

prostor před budovou č. p. 98 (stará hospoda), vymezený parcelou č. 366 v k.ú. Zdětín na Moravě.

