Nařízení obce Němčičky č. 2/2014, kterým se vydává tržní řád
Zastupitelstvo obce Němčičky se dne 16.04.2014 na svém zasedání usneslo 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 § 84 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vydat toto nařízení obce:
Čl. 1
Úvodní ustanovení
1. Předmětem tohoto nařízení je vymezení podmínek pro nabídku, prodej zboží (dále jen
„prodej“) a poskytování služeb mimo provozovnu určenou k tomuto účelu kolaudačním
rozhodnutím podle zvláštního zákona.
2. Tento tržní řád je závazný pro celé území obce Němčičky.
Čl. 2
Základní pojmy
Tržní místo je konkrétně vymezený prostor umožňující prodej a poskytování služeb na prodejních
stáncích, pultech a na jiných obdobných prodejních zařízeních.
Prodejní místo je konkrétní místo na tržním místě, na kterém se prodává zboží a poskytují služby
na prodejním stánku, pultu nebo jiném obdobném prodejním zařízení.
Podomní prodej je prodej a poskytování služeb mimo provozovnu určenou k tomuto účelu
kolaudačním rozhodnutím podle zvláštního zákona, provozovaný formou pochůzky (obchůzky),
při němž je potenciální uživatel zboží nebo služeb bez předchozí objednávky vyhledán prodejcem
z okruhu osob mimo veřejně přístupná místa, zejména obcházením jednotlivých bytů, domů apod.
Pochůzkový prodej je prodej a poskytování služeb mimo provozovnu určenou k tomuto účelu
kolaudačním rozhodnutím podle zvláštního zákona, při němž je potenciální uživatel zboží nebo
služeb bez předchozí objednávky vyhledán prodejcem z okruhu osob na veřejně přístupných
místech a u kterého většinou nedochází k umístění prodejního zařízení a zboží. Není rozhodující,
zda ten, kdo poskytuje služby nebo prodává, popř. nabízí zboží, se přemisťuje nebo stojí na místě.
Prodejcem se pro účely tohoto nařízení rozumí osoba, která nabízí, prodává zboží nebo poskytuje
služby.
Provozovatelem se pro účely tohoto nařízení rozumí obec Němčičky.
Čl. 3
Místa pro nabídku, prodej zboží a poskytování služeb
Na území obce je možno mimo provozovnu k tomuto účelu určenou kolaudačním rozhodnutím
podle zvláštního zákona nabízet a prodávat zboží a poskytovat služby pouze na prodejním místě,
kterým je prostor u brány budovy OÚ Němčičky č.p. 39 na p.č. PKN 44 o ploše 2,5m x 5m, a to
na základě předchozího souhlasu vydaného Obecním úřadem Němčičky.

Čl. 4
Stanovení kapacity a přiměřené vybavenosti místa pro nabídku, prodej zboží a poskytování
služeb
Na tržním místě je vymezeno celkem 1 prodejní místo, viz. příloha č.1 tohoto nařízení. Tržní místo
je vybaveno nádobami na ukládání odpadu.
Čl. 5
Doba prodeje zboží a poskytování služeb na místech pro nabídku, prodej zboží a poskytovaní
služeb
Doba prodeje zboží a poskytování služeb na tržním místě je stanovena následovně: každý den
v době od 08:00 do 18:00 hodin.
Čl. 6
Pravidla pro udržování čistoty a bezpečnosti místa pro nabídku, prodej zboží a poskytovaní
služeb
Provozovatel, prodejci a poskytovatelé služeb jsou na místě pro nabídku, prodej zboží a
poskytování služeb povinni:
·

udržovat na prodejním místě pořádek, průběžně odstraňovat odpad i obaly ze zboží,

·

po ukončení prodeje nebo poskytování služeb prodejní místo uklidit,

.

k nabídce zboží, jeho prodeji a poskytování služeb užívat jen místo k tomu určené.
Čl. 7
Pravidla k zajištění řádného provozu místa pro nabídku, prodej zboží a poskytovaní služeb

Provozovatel místa pro nabídku, prodej zboží a poskytování služeb je povinen:
·

zveřejnit na viditelném místě u tržního místa tento tržní řád,

·

určit prodejcům konkrétní prodejní místo,

.

vybavit tržní místo dostatečným množstvím sběrných nádob na odpad vznikající v souvislosti
s provozem tržního místa.
Čl. 8
Druhy prodeje zboží a poskytovaní služeb, na které se toto nařízení nevztahuje

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

na prodej zboží pomocí automatů obsluhovaných spotřebitelem
na prodej tisku prostřednictvím kamelotů
na zásilkový prodej
na vánoční prodej ryb, stromků, chvojí a jmelí
na velikonoční prodej kraslic a pomlázek
na veřejné a charitativní sbírky
na ohlášené očkování domácích zvířat

8. na prodej v pojízdné prodejně a obdobném zařízení sloužícím k prodeji zboží nebo
poskytování služeb
9. na nabídku a prodej zboží a poskytování služeb při výstavních, školních a kulturních akcích,
slavnostech, veřejných vystoupeních, sportovních podnicích
10. na kominické služby
Čl. 9
Zakázané druhy prodeje zboží a poskytování služeb
Na celém území obce Němčičky je zakázán pochůzkový a podomní prodej s ohledem na převažující
veřejný zájem spočívající v zajištění bezpečnosti v obci zejména ochraně bezpečnosti seniorů.
Čl. 10
Kontrola
Kontrolu dodržování tohoto nařízení provádí členové Zastupitelstva obce Němčičky a zaměstnanci
obce Němčičky zařazení do Obecního úřadu Němčičky. Tím není dotčena kontrola orgánů dozoru
podle zvláštních právních předpisů.
Čl. 11
Sankce
Porušení tohoto nařízení se postihuje podle zvláštních právních předpisů.
Čl. 12
Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 02.05.2014.
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Vyvěšeno na úřední desce dne: 17.04.2014
Sejmuto z úřední desky dne: 02.05.2014
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