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NaŘÍzENÍ oBCE noŠrÍN
č. |12012,

TRZNI RAD
Zastupitelstvo obce Roštínrozhodlo dne 13.12.2012 usnesením č. IX.|20I2 vydat na
základě ustanovení $ 18 zákona č. 45511991 Sb., o Živnostenském podnikání (Živnostenský
zákon), ve znění pozdějšíchpředpisů a podle $ 102 odst. 2 písm. d) a odst.4 zákona č.
12812000 Sb., o obcích (obecní zřizení),toto naŤizení :

cl.

1

Předmět úpraly

(1) Tímto naŤízenímse s působností pro uzemi obce Roštín(dále jen uzemí obce)
vydává ttžní Íáď, ktery stanovuje v souladu s živnostenským zákonem
podmínky pro nabídku, prodej zboží(dále jen prodej zboži) a poskytování služeb mimo
provozovnu urěenou k tomuto účelukolaudačnímrozhodnutím podle zvláštního zákona.

ct.2

Vymezení pojmů
Pro úěely tohoto naŤízeníse rozumí:
a) stánkovým prodejem prodej zbožía poskytování sluŽeb mimo provozovnu určenou
k tomuto úěelu kolaudačnímrozhodnutím podle zvláštního zákona, tňním místem
vymezené veřejně přístupné místo, kde se uskutečňuje prodej zbožía poskýování služeb
mimo p-Íovozovnu určenou k tomuto účelukolaudačním rozhodnutím podle zvláštního

b)

zákonaI)

pojízdnou prodejnou motorové vozidlo, případně přívěs nebo návěs, uzpůsobené
v souladu se zÝláštními právními předpisy k nabídce, prodeji zbožínebo poskytovaní
sluŽeb přímo zvozidla,

c)

prodejcem osoba nabízejícínebo prodávqíci zbožíanebo poskýujícíslužby formou
stánkového prodeje.

Čt. r

Místa pro prodej zbožía poskytování služeb

(1) Pro

prodej zbožía poskýování služeb mimo provozovnu určenou k tomuto účelu
kolaudačnímrozhodnutím podle zvláštního zákona se na uzemí obce stanovýí za
podmínek uvedených v tomto naÍizení následujícítržnímísta:
Veřejná prostranství před budovou obecního úřadu a prostory nráměstí.

(2)

Prodej zbožía nabízení služeb zpojízdnéprodejny je možný před budovou obecního

(3)

Najiných místech, včetně podomního prodeje, je prodej zbožízakénán.

uřadu.

Čt.l

Doba prodeje zbožía poskytování služeb (prodejní doba)

(1)

Prodejní doba na tržníchmístech a stanovištich pojizdných prodejen nesmí začítďříve
nežv 8 hodin a musí skončit nejpozději v 18 hodin,
čt. s
Pravidla pro udržování čistoty

(1)

(2)

Prodejci jsou povinni udržovat přidělené prodejní místo a jeho okolí v ěistotě a po
skoněení prodejní doby jsou povinni uvést prodejní místo do původníhostar,.u.
odpady jsou prodejci povinni ukládat do lryhrazených nádob nebo na vyh'razenámísta.
Čr. o

Pravidla řádného provozu míst pro prodej zbožía poskytování služeb

(1)

(2)

Na tržníchmístech mohou za podmínek stanovených tímto naÍízenímnabizet a prodávat
zbožínebo poskytovat služby:
a) právnické a fyzické osoby, prodávqicí zboži nebo poskyující sluŽby v režimu
živnostenskéhozákona (na základě Živnostenského oprávnění),
b) právnické a fyzické osoby podnikající v zemědělství' piodávajíci nezpracované
zemědělské výrobky,
c) fyzíckéosoby - drobní pěstitelé a chovatelé prodávající nezpracované
rostlinné a živočišné
výrobky zvlastní činnosti přímým spotřebitělům,
d) ýzické osoby prodávající zbožínebo poskytující sluŽby jménem a z pověření osob
uvedených v tomto odstavci pod písm' a) až c).
Prodejní místo musí bý prodejcem viditelně označeno:
a) je-li prodejcem právnická osoba:
1. nézvem nebo obchodní ťrrmou prodejce, jeho identifikačním číslema
údajem o sídle,

2.

b)

c)

jménem a příjmením osoby odpovědné zaprovoz stiínku,
osoba, prodávající zbožínebo poskytující služby nazáklaďě
živnostenského oprávnění :
1. jménem a příjmením nebo obchodní firmou prodejce, jeho identifikačním
číslema údajem o místě podnikání,
2. jménem a příjmením osoby odpovědné zapÍovoz stánku,
u ostatních prodejců - fyzických osob jménem, příjmením a bydlištěm prodejce.

jeJi prodejcem fyzická

ČLl
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