Obec Chlebičov, Hlavní 65, 747 31 Chlebičov

IČ: 00533947

Nařízení Obce Chlebičov
č.1/2014
kterým se vydává tržní řád

Schváleno: 20.2.2014
Účinnost: od 22.2.2014
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Zastupitelstvo obce Chlebičov se na svém 27. zasedání dne 20.2.2014 usneslo vydat
v souladu s ustanovením § 11 odst. 1 a § 102 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve
znění pozdějších předpisů, a na základě zmocnění v ustanovení § 18 odst. 1 a odst. 3 zákona
č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů toto nařízení:

Čl. 1
Vymezení základních pojmů
1. Prodejem se rozumí nabídka a prodej zboží a poskytování služeb.
2. Prodejním místem se rozumí vymezené místo, na kterém fyzická nebo právnická
osoba uskutečňuje prodej při použití prodejního zařízení nebo bez prodejního
zařízení.
3. Podomní prodej je nabídka prodeje zboží a nebo nabídka poskytování služeb, kdy je
bez předchozí objednávky nabízen prodej zboží a nebo je nabízeno poskytování
služeb osobami potenciálnímu zákazníkovi nebo uživateli v objektech určených
k bydlení.
4. Pochůzkový prodej je nabídka prodeje zboží a nebo nabídka poskytování služeb, je
provozovaný formou pochůzky, nedochází k umístění prodejního zařízení a prodejce
se nezdržuje na vyhrazeném prodejním místě, tedy potenciální zákazník či uživatel je
vyhledáván prodejcem z okruhu osob na veřejném prostranství.

Čl. 2
Zakázané druhy prodeje zboží a poskytování služeb
1. Podomní prodej je na území obce Chlebičov zakázán.
2. Pochůzkový prodej je na veřejných prostranstvích obce Chlebičov zakázán.

Čl. 3
Místa pro prodej
1. Prodejním místem je parkoviště na ulici Haškova, parc.č. 372, jak je označeno
v příloze tohoto nařízení.
2. Při slavnostech pořádaných obcí Chlebičov, příspěvkovými organizacemi obce a
složkami obce a sportovních akcích je rovněž možná nabídka, prodej zboží a
poskytování služeb mimo prodejní místa, a to na předem dohodnutých místech
prostřednictvím Obecního úřadu v Chlebičově.
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3. Prodej pomocí prodejních automatů obsluhovaných zákazníkem je možný na celém
území obce.
Čl. 4
Prodejce je povinen:
1. Užívat k prodeji pouze vymezené prodejní místo
2. Manipulovat se prodejními stánky a obdobným prodejním zařízením tak, aby
nedocházelo k poškozování prodejního místa a jeho okolí.
3. Zabezpečovat trvalý a řádný úklid a vzniklý odpad v průběhu prodeje i po jeho
skončení likvidovat na vlastní náklady.

Čl. 5
Kontrola a sankce
1. Kontrolu dodržování tohoto nařízení provádějí pracovníci Obecního úřadu
v Chlebičově.
2. Poruší-li právnická osoba nebo fyzická osoba, která je podnikatelem, při výkonu
podnikatelské činnosti povinnost stanovenou touto vyhláškou, může jí být podle
ustanovení § 58 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších
předpisů uložena pokuta až do výše 200 000,- Kč.
3. Poruší-li fyzická osoba povinnosti stanovené touto vyhláškou, může jí být podle
ustanovení § 46 odst. 3 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších
předpisů uložena pokuta do výše 30 000,- Kč.

Čl. 6
Tento tržní řád je závazný po celém katastrálním území obce Chlebičov bez ohledu na
charakter prostranství a vlastnictví k němu.

Čl. 7
Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti prvním dnem po dni od jeho vyhlášení, a to z důvodu
naléhavého obecného zájmu – co nejrychlejší ochrana občanů a návštěvníků obce
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Chlebičova z důvodu množícího se obtěžujícího, mnohdy až agresivního podomního a
pochůzkového prodeje v obci.

Ilja Novotný
starosta obce

Mgr. Petra Stanjurová
místostarostka obce

Vyvěšeno na úřední desce dne: 21.2.2014
Sňato z úřední desky dne: 8.3.2014
Vyvěšeno i způsobem umožňujícím dálkový přístup dne: 21.2.2014

Za správnost: Stiborská
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