Obec Bohuslavice
ařízení obce č. 1/2015
kterým se vydává tržní řád
Rada obce se na svém za edání dne 12. srpna 2015 usnesením č. 9/2 a) usnesla vydat na
základě § 18 odst. 1 a 3 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský
zákon), e znění pozdějších předpi Ů, a v souladu s § II odst. 1 a
102 odst. 2 písm. d)
zákona č. 128/2000 b., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, toto
nařízení:

ČI.l
ísta pro nabídku, prodej zboží a poskytování

lužeb

a území obce je možno mimo provozovnu k tomuto účelu určenou kolaudačním
rozhodnutím podle zvláštního zákona (1) nabízet a prodávat zboží a poskytovat služby
na těchto místech (dále jen "místa pro nabídku, 'prod~j zboží a poskytování služeb"):
•

parkoviště u Kulturního domu Bohuslavice na ulici Opavská

Doba
prodeje
na místech
pro nabídku"
prodej
zboží
a poskytování
pracovní dny (pondělí - pátek) od 8:00 do 18:00 hod., obota 8:00 - 14:00 hod.
Blíže jsou místa pro nabídku,
č. 1 tohoto nařízenÍ.

prodej zboží a poskytování

služeb

vymezeny

služeb:

v příloze

ČI.2
Pravidla pro udržování čistoty a bezpečnosti mí t pro nabídku,
a poskytování služeb

prodej zboží

Provozo atelé, prodejci zboží a poskyto atelé služeb na místech pro nabídku, prodej zboží
a po kytování služeb jsou povinni:
1. zabezpečovat čistotu prodejních míst i po ukončení prodeje,
2. k nabídce zboží, jeho prodeji a poskytování služeb užívat jen místa k tomu určená,
3. dodržovat zásady slušného chování a verbálního vyjadřování,
4. průběžně odstraňovat na své náklady odpad z prodeje zboží a nabízených služeb,
5. parko at motorovými vozidly pouze v prostoru k tomu označenému dopravním,
značením.

Čl. 3
Druhy prodeje zboží a poskytování služeb, na které se toto nařízení nevztahuje
1.

2.

Toto nařízení se nevztahuje na prodej zboží a po kytování služeb mimo provozovnu
při slavno tech, sportovních a kulturních akcích pořádaných obcí, místními spolky
a organizacemi nebo jiným pořadatelem se souhlasem obce.
ařízení se dále nevztahuje na restaurační zahrádky provozované v souladu s tímto
nařízením a dalšími zvláštními právními předpisy oprávněným uživatelem daného místa;
restaurační zahrádka je vymezené místo mimo kolaudovanou provozovnu, na kterém
se na zpevněném povrchu provozuje živnost "hostinská činnost", které je k tomuto účelu
vybaveno a které bezprostředně funkčně souvisí s provozovnou určenou k provozování
živno ti "hostinská činnost" kolaudačním rozhodnutím podle zvláštního zákona a má
s touto provozovnou stejného provozovatele.
ČI.4
Zakázané druhy prodeje zboží a poskytovaných služeb

1.
2.

3.

a celém území obce Bohuslavice je zakázán tzv. podomní a pochůzkový prodej
a nabídka služeb.
Podomním prodejem a nabídkou služeb se pro účely tohoto nařízení rozumí takový
prodej a nabídka služeb, kdy je bez předchozí objednávky nabízeno a prodáváno zboží či
služby domech či bytech.
Pochůzkovým prodejem a nabídkou služeb se pro účely tohoto nařízení rozumí prodej
a nabídka služeb s použitím přenosného nebo neseného zařízení (konstrukce, závěsného
pultu, ze zavazadel, tašek, apod.) nebo přímo z ruky, bez ohledu na to, zda se prodejce
pohybuje nebo se zdržuje na mí tě.
Čl. 5
Kontrola a sankce

1.
2.

3.

Kontrolu dodržování tohoto tržního řádu jsou oprávněny provádět osoby pověřené
Obecním úřadem Bohuslavice, členové rady obce a Policie ČR.
Poruší-li prá nická osoba, která je podnikatelem, při výkonu podnikatelské činnosti
povinnost stanovenou tímto nařízením, může ji být podle ustanovení
58 odst. 4 zákona
č. 128/2000 b., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů uložena pokuta
až do výše 200 000,- Kč.
Poruší-li fyzická osoba povinno t stanovenou tímto nařízením, může ji být podle
ustanovení
46 odst. 3 zákona Č. 200/1990 b., o přestupcích, ve znění pozdějších
předpisů uložena pokuta až do výše 30 000,- Kč.

Čl. 6
Závěrečná ustanovení
I.
2.
3.

Práva a povinnosti prodejců zboží, poskytovatelů služeb a provozovatelů stanovená
zvláštními právními předpisy nejsou tímto nařízením dotčena.
edílnou oučástí tohoto nařízení obce je příloha Č. 1 - grafické vymezení místa
pro nabídku, prodej zboží a poskytování služeb.
Toto nařízení obce nabývá účinnosti patnáctým dnem následujícím po dni jeho vyhlášení.

Mgr. Pavel Dominik
starosta obce
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Příloha

, Bc. Andrea Matýsková
místostarostka obce
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1: Grafické vymezení místa pro nabídku, prodej zboží a poskytování služeb.

