Nařízení obce Náklo č.l/20l3
kterým se vydává

TRŽNÍ ŘÁD
Rada obce Náklo se na svém zasedání dne 19.8.2013, usnesením č. 16/119/08/2013,
na základě § 18 odst. 1 a 3 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském

usnesla vydat

podnikání

(Živnostenský

zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 11 odst. 1 a § 102 odst.2 písm" d) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízenD, ve

znění pozdějších předpisů, toto nařízení:
Či. I

Úvodní ustanovení.

Účelem tohoto nařízení obce je stanovit podmínky,
zboží a poskytovat

služby mimo provozovnu

za kterých lze uskutečňovat

nabídku, prodej

určenou k tomuto účelu kolaudačním

rozhodnutím

podle zvláštního zákona na území obce Náklo.

Či. II
Místo a čas pro prodej zboží a poskytování

Na Území obce Náklo
rozhodnutím

je možno

mimo

provozovnu

služeb.

k tomuto

podle zvláštního zákona prodávat zboží a poskytovat

"Místo pro prodej zboží a poskytování

kolaudačním

služby na tomto místě (dále jen

služeb"):

část pozemku

p.č, 930/1, a to na návsi před Obecním

sv. Floriánka.

Prostor

je široký 6 m a dlouhý

prodej zboží a poskytování

účelu určenou

v Nákle na straně vedle sochy
je 72 m", Toto místo pro

12m. Celková výměra

služeb je orientačně

Toto místo pro prodej zboží a poskytování

úřadem

zakresleno

barvou v příloze tohoto

služeb lze provozovat

nařízení.

po celý rok a to v době od

8.00 do 18.00 hodin.

Či. III
Zakázané

druhy prodeje zboží a poskytovaných

Na území obce Náklo se zakazuje provozovat
prodejem a pochůzkovým
bez předchozí

objednávky,

služeb.

podomní prodej a pochůzkový

prodej.

Podomním

prodejem se rozumí všechny formy prodeje zboží a poskytování
případně

služeb

i pouhá nabídka zboží či služeb, které jsou provozovány

fyzickými osobami či zástupci právnických

osob, obchůzkou

prostranství

nebo při postávání

na veřejném

prostranství,

poskytování

služeb uvedeného v čl. II tohoto nařízení.

jednotlivých
s výjimkou

bytů, domů či veřejného
místa pro prodej zboží a

I
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ČI. IV
Toto nařízení se nevztahuje na prodej zboží a poskytování služeb mimo provozovnu v místě a čase
k onarn sIavnosn, sportovnic h a kul turruc h ak cr, ohl asene ocčk ovam domacic h zvirat a pro dej. v
pojízdné prodejně. Dále se toto nařízení nevztahuje na prodej zboží nebo poskytování služeb mimo
provozovnu, které jsou realizovány na základě předchozí objednávky majitelem domu, bytu,
budovy.
I

I

I

I

I

/v

I

I

I

I

I

IV

I

ČI. V
Pravidla pro udržování čistoty místa pro prodej zboží a poskytování

služeb.

Prodejci zboží a poskytovatelé služeb jsou povinni udržovat místo pro prodej zboží a poskytování
služeb v čistotě a po skončení doby prodeje je zanechat čisté a uklizené.

ČI. VI
Sankce a pokuty.

Porušení tohoto nařízení se postihuje podle právních předpisů dle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích
. a zák ona c. 200/1990 , o prestupcic h ve znern
(obecru zrizeru ,ve zneru poz dejsic h pre dplSU
pozdějších předpisů.
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Č1.VII
Závěrečná ustanovení.

1) Kontrolu dodržování tržního řádu jsou oprávněni provádět pověření zaměstnanci obecního
úřadu, jako výkonného orgánu obce.
2) Toto nařízení obce nabývá účinnosti patnáctým dnem po jeho vyvěšení.

V Nákle dne 20.8.2013

Marek Ošťádal

Ing. Pavel Gnip

starosta obce

mistostarosta obce

Sejmuto dne:
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Místo určené k prodeji zboží a poskytování služeb vyznačeno červeně

