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Obec Beňov

Nařízení obce Beňov
Tržní řád

Č.

1/2012

Zastupitelstvo obce Beňov se na svém 15. zasedání 13.12.2012 usneslo vydat podle ustanove í § 18
zákona Č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších
předpisu a podle ustanovení § 11 a § 102 odst. 2 písmo d) zákona
128/200 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisu, toto nařízení obce Beňov:
č.

ČI. 1
Úvodní ustanovení
1)

Účelem tohoto nařízení obce vydaného v přenesené působností ve smyslu ustanovení § 11
odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění a § 18 zákona Č.
455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) v platném znění je stanovit
podmínky, za kterých lze uskutečňovat prodej zboží a poskytovat služby mimo provozovnu
určenou k tomuto účelu kolaudačním rozhodnutím nebo jiným obdobným správním aktem
podle zvláštního právního předpisu 1) na území obce Beňov a Prusy.

2)

Tržní řád je závazný pro celé území obce bez ohledu na charakter prostranství a vlastnictví
k němu.

3)

Nedílnou součástí tohoto nařízení je příloha č. 1 - Vymezení místa pro prodej a poskytování
služeb.

4)

Prodej zboží, poskytování služeb a pojízdný prodej lze provozovat pouze na místech určených
tímto nařízením, pokud z tohoto nařízení nevyplývá něco jiného.

ČI. 2
Druh prodeje zboží a poskytování služeb, na které se toto nařízení nevztahuje
1)

Toto nařízení se nevztahuje'" na prodej a poskytování služeb:
a) mimo provozovnu při slavnostech, sportovních akcích nebo jiných podobných akcích,
b) na prodej zboží a poskytování služeb v pojízdné prodejně či obdobném zařízení
sloužícímu k prodeji zboží nebo k poskytování služeb.

ČI. 3
Vymezení základních pojmů
1)

Pro účely tohoto nařízení obce se rozumí:
a) tržním místem - pozemek, kde se uskutečňuje prodej zboží, nebo poskytují příležitostní
služby,
b) jednotlivým prodejním místem - vymezené místo, na kterém fyzická nebo právnická
osoba prodává zboží alnebo poskytuje služby na prodejním stánku, pultu nebo jiném
obdobném prodejním zařízení,

1)
2)

zákon
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
§ 18 odst. 3 zákona
455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
č,

č,
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c)
a)
b)

prodejní zařízení:
stánek" - prostory ohraničené pevnou nebo přenosnou konstrukcí, pulty, stolky nebo
obdobná zařízení, kde je prodáváno zboží,
mobilní zařízení - zařízení účelově upravené a vybavené pro pojízdný prodej zboží nebo
poskytování služeb, zejména pojízdné prodejny prodej z ložné plochy vozidel apod.,

d)

pojízdným
prodejem"
- prodej uskutečňovaný
z pojízdných
zejména z automobilu, či jiným pojízdným prodejním prostředkem,

prodejních

zařízení,

e)

prodej bez prodejního zařízení - prodejem bez prodejního zařízení se rozumí zejména
pochůzkový prodej a podomní prodej,

f)

pochůzkovým prodejem - nabídka a prodej zboží s použitím neseného zařízení nebo
přímo z ruky, přičemž není rozhodující jestli se prodejce pohybuje, nebo postává na
místě,

g)

pochůzkovým poskytováním služeb - nabídka nebo poskytování služeb s použitím
neseného zařízení nebo takového zařízení, přičemž není rozhodující jestli se prodejce
pohybuje, nebo postává na místě,

h)

podomním prodejem - prodej zboží, kdy prodejce bez předchozí objednávky
domu nabízí a prodává zboží,

i)

podomní nabízení a poskytování služeb - poskytování služeb,
předchozí objednávky dům od domu nabízí a poskytuje služby,

j)

prodejcem - je fyzická nebo právnická osoba, která uskutečňuje prodej nebo poskytuje
služby na jednotlivém prodejním místě, pojízdný prodej nebo prodej bez prodejního
zařízení, svým jménem a na svůj účet nebo svým jménem na účet třetí osoby nebo
jménem a na účet třetí osoby.

dům od

kdy prodejce

bez

ČI. 4
Místa pro nabídku, prodej zboží a poskytování služeb
1)

Na území obce je možno mimo provozovnu určenou k tomuto účelu kolaudačním rozhodnutím
podle zvláštního zákona nabízet a prodávat zboží a poskytovat služby na místech určených
dle přílohy Č. 1.

ČI.5
Zákaz prodeje, nabízení a poskytování služeb
1)

Na území obce Beňov a v místní části Prusy se zakazuje:
a) pochůzkový prodej a pochůzkové poskytování služeb,
b) podomní prodej a podomní poskytování služeb.

3) zákon Č. 353/2003 Sb., o spotřebních

daních, ve znění pozdějších předpisů

Nařízení Č. 1/2012
[3]

ČI.6
Doba prodeje a poskytování služeb
1)
2)

Doba prodeje a poskytování služeb na místě pro prodej a poskytování služeb se stanovuje
celoročně v době od 7.00 hodin do 19.00 hodin.
Pojízdný prodej může být provozován celoročně, doba prodeje je od 7.00 hodin do 19.00
hodin.

ČI. 7
Pravidla pro udržování čistoty a bezpečnosti
1)

Prodejci jsou povinni dodržovat všechna ustanovení daná obecně závaznými právními
předpisy a obecně závaznými vyhláškami obce, zejména trmto tržním řádem tak, aby vyhověli
hygienickým a zdravotním požadavkům daného prodeje zboží nebo poskytování služeb.

2)

Prodejci jsou povinni udržovat jednotlivé prodejní místo v čistotě a po skočení doby prodeje je
zanechat čisté a uklizené. Není přípustné cokoli odkládat mimo vymezené jednotlivé prodejní
místo, ani přes plochy veřejné zeleně navážet zboží.

3)

Při prodeji živočišných produktů a zvířat a při poskytování služeb, při nichž je nakládáno
s živými zvířaty jsou prodejci povinni řídit se platnými právními předpisy upravující veterinární
a hygienické podmínky a požadavky, zejména zákonem Č. 166/1999 Sb., o veterinární péči,
ve znění pozdějších předpisů a prováděcími předpisy k tomuto zákonu.

ČI. 8
Kontrola
1)

Kontrolu
Beňov.

dodržování

tržního

řádu jsou oprávněni

provádět

zaměstnanci

Obecního

2)

Na porušení povinností stanovených tímto nařízením se vztahují zvláštní právní předpisy.

úřadu

ČI. 9
Závěrečná ustanovení
1)

Práva a povinnosti prodejců stanovená zvláštními
dotčena.

2)

Toto nařízení obce nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Ivo Pitner v. r.
starosta

Vyvěšeno na úřední desce: 13.12.2012
Sejmuto z úřední desky: 31.12.2012

právními předpisy nejsou tímto nařízením

Jaroslav Tomeček v. r.
mí stostarosta

(
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Příloha Č. 1
Nařízení obce Beňov Č. 3/2012, kterým se vydává Tržní řád
I

Vymezení místa pro prodej a poskytování služeb adresa místa:
V obci Beňov :
parkoviště u budovy č.p.6, ve vlastnictví ČZS

za

Beňov, parcele 706/1

'.

parkoviště před budovou č.p. 73 u Základní školy Beňov, parcela 704/7
parkoviště před budovou č.p. 36, hospoda u Vranů, parcele 703/1
V obci Beňov - místní část Prusy :
na návsi u kaple Sv. Floriána, parcela p.č.197

