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obec vlčková
Nařízení obce vlčková
ě.212019

kterou se vydává

tňnííád obce a stanoví zál<azpodomního

a pochŮzkového prodeje

Zastupitelstvo obce Vlčková na svém zasedání dne 5.9.2019 usnesením čj. 9l20l9l3a na
zaklaďě ustanoveni § 18 odst. 1 a 3 zíkana č. 45511991 Sb., o živnostenském podnikání

(živnostenskýzákon),vezrrěnípozdějšíchpředpisů,avsouladus§1lodst.l,§84ost.3a§

4

zákonač.12812000 Sb., o obcích (obecní ňízeru), ve znění pozdějšíchpředpisŮ,
schválilo toto nařízeníobce:
102 odst.

ó.r

úvodníustanovení

1.

Účelem tohoto naŤizeniobce je

a)

stanovit podmínky, za kterych Ize naúzemíobce Vlčková uskutečňovat nabídku, prodej
zbožía poskytovat služby mimo provozovnu určenou k tomuto účelukolaudačním
rozhodnutím podle zvlaštního zákonal).
Stanovit, jaký druh prodeje zbožía poskytování služeb, prováděný mimo provozovnu
určenou k tomuto účelukolaudačnímrozhodnutím podle zvláštního zákonal) isou
na územi obce zakázány.

b)

2.

Nařízení obce je závarné pro celý katastr obce bez ohledu na charakter prostranství
a vlastnictví k němu.

čl.z

Místa pro nabídkuo prodej zbožía poskytování služeb
Na územíobce je možno mimo provozovnu k tomuto účeluurčenou kolaudačnímroáodnutím
podle zvláštního zékona1) nabízet,prodávat zbožíaposkytovat služby na těchto tržníchmístech:

a)

veřejné prostranství před obecním úřadem
plocha, k. ú. Vlčková. (příloha č. 1)

b)

c)

-

tj. část pozemku parcela č,29lI, ostatní

veřeiné prostranství - hřiště - tj. část pozemku parc. č. 301/1, spoňoviště a rekreační
plocha, k. ú. Vlčková. (příloha č. 2)

veřejné prostranství u poární nádůe - tj. část pozemku parcela č. 704/19, ostatní
ploch4 k. ú. Vlčková. (příloha č. 3)

čt. s
Stanovení kapacity a přiměřené rybavenosti tržníhomísta
1

|)

,

Kapacita každéhotržniho místa je stanovena na 2 prodejni místa.

Zeiroo ě. 18312006 §b., o územnímplánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

2.

Tržnt místo musí být vybaveno tak, aby byl zajištěn jeho řádný a nerušený provoz. Při
ásobování prodejního místa a manipulaci se zbožímjenutné dbát zvTšenéopatrnosti.
Mezi prodejními místy musí být vytvořen prostor pro volný pohyb zákazníki,
zásobovtání azajišténapožámiochrana v souladu se zvláštními předpisy.

čt. +
Doba prodeje zbožía poskytování služeb (prodejní doba) na tržníchmístech

1.

Tržnímísta jsou provclzována po celý rok s výjimkou nedělí a dnů pracovního klidu.

2.

Prodejní dobaie stanovena v tozmezí od 8 do 18 hodin.

čt. s
Pravidla pro udžování čistoty, bezpečnosti tržníhomísta a řádného provozu tržního
místa

1.

Poskytovatel tržního nrísta je povinen

a)
b)

c)

Zveřejnit tržnířáď na internetových strankách obce umožňujícídálkový přístup
k uvedeným informacím.
Určit prodejcům zboži a poslqrtovatelům služeb konkrétlí prodejní místo
Vést řádnou evidenci prodejců zboži a poskytovatelů služeb

)

Prodej ci zb ožíaposlqrtovatelé služeb na tťznichmístech j sou povinni :
a) k prodeji zbail a poslqrtování služeb lůivat jen místa k tomu určená.
b) Prodejci a poslqrtovatelé služeb jsou povinni udržovat přidělené prodejní místo v čistotě
a po skončeníprodejní doby jsou povinni uvést prodejní místo do původníhostaw.
c) Odpady jsou prodejci povinni ukládat do vyhrazených niádob nebo na vyluazsnámísta.
d) Při prodeji živoěišných produktů a wĚat a při poskytování služeb, při nichž je

ávfmi zvířaty, jsouprodejci povinni

řídit zvláštrími právními předpisyz)
upravující veterinánú a hygienické podmínky a požadavlq.
e) Dbát na dodržovrání be4ečnostníchapnívníchpředpisů vztahujících se k prodávanému
zbožía způsobujeho prodeje.
f) Zveíejnitdruh prodávaného zbaží,poskytováni služeb ajejich cenu.
nakládráno s

se

čla

Druhy prodeje zbožía poskytování služebo na které se toto nařízení nevztahuje
Toto nařízeníobce se neváahuie:

a) na prodej zboži a poskytování služeb mimo provozovnu při místních slavnostech,

b)
c)
d)
e)
2l

Například ákon č. 166l|999 Sb., o veterinární péčia o změně někteých souvisejícich zákonů (veterinární

zákon).
3)

nahlášených sportovních a kulturních akcích,
na ohlášenéočkovánídomácích zviřat, kominické služby a veřejné sbírky3),
na vtínočníprodej kapru a stromků v období od 10. do 24. prosince běžnéhoroku, na
velikonoční prodej v období 10 dnů před Velikonočnímpondělím,
na poskytování a zajištěnízdravotní péče,
na prodej v pojízdnéprodejně a obdobném zaílzenísloužícímuk prodeji zboži nebo
poskytováni služeb,

Zákon č.I1'l12001Sb., o veřejných sbírkách a o znrěně nčkterých ákonů (zákon o veřejných sbírkách).

0

na prodej zboži pomocí automatů obsluhovaných spotřebitelem.

č1.1
Zakázané druhy prodeje zbožía poskytovaných služeb

Na celém Území obce Vlčková je zakáán podomní a pochůzkoqý prodej zbožía služeb.
Podomnim prodejem se rozumí nabízeti, prodej zbaži nebo služeb, provozované formou

PochŮzkY, kdy je bezpředchozí objednávky v bydlišti fuzické osoby nabízeno,prodáviino zboži
nebo poskytovány nevy žád,artéslužby.

čt. t
kontrola a sankce

1. Kontrolu

dodržovrinítohoto na{zení obce jsou oprávněni provádět zaměstnanci obce
VlČková, starosta, místostarosta obce, členovézastupitelstva obce. Tímto není dotčeno
provádění kontroly orgány sátního dozoru podle zvlaštníchpředpisůa).

2- Práva

a povinnosti prodejců zboži, poskytovatelů služeb a provozovatelů stanovená
zvláštními právními předpisy nejsou timto naíizenímobce dotčerra.

3.

PoruŠenítohoto nařízeni obce se postihuje podle zvláštních předpisůs).

čl.y

zrušovací ustanovení
Toto nařízení obce rušípředchozí nařízetúobce č. 2l20I4

tžnířád

ze dne t.10.2aru.

ó.

ro
Účinnost
Toto nařízeníobce nabývá účinnosti15. dnem po dni jeho lyhlášení.

óB§č

Ing. Radek Zvonek

vladimír zbranek
skrosta

místostarostka

Vyvěšeno na úřední desce dne
Sejmuto z úřednídesky dne :

:

'i

a)NaPříklad z,ákon
Č. 455l lg91 Sb,. o živnostenském po<lnikání (živnostenský zákon), zákon č. 6111986 Sb., o českéobchodní
insPekci, zákon Č. 63411992 Sb.. o ochraně spotřebitel§, ákon č. 16611999 Sb.. o veterinámí péčia o změně někteých
souvisej ícíchzákonů (veterinární zákon ) atd.
5)
Například zákon č.25l12016 Sb., o někteních přestupcich
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