Nařízení obce Onšov na Moravé č.L|2OL6, kterým se vydává

Tržnířád obce onšov
Zastupitelstvo obce Onšov se na svém zasedání dne 17.8.20]-6 usneslo vydat na základě § 18
odst. 1 a 3 zákona č.455h99L Sb., o živnostenskémpodnikání(živnostenský zákon), ve znění
pozdějších předpisů, a vsouladu s § 11 odst. ]. a § 102 odst.2 písm. d) a odst. 4 zákona
č.I28/2O0O Sb., o obcích (obecních zřízení), ve zněnípozdějších předpisů, toto nařízení:

článek r
základní ustanovení

(1)

Účelem tohoto nařízení obce je místníúpravapodmínek pro prodej zbožía poskytování služeb mimo provozovnu určenou k tomuto účelukolaudačnímrozhodnutím

podle zvláštníhozákona na územíobceOnšov.

(2)

Tržnířád je závazný pro celé územíobce bez ohledu na charakter prostranství a

vlastnictvík němu.
článek z
Místa pro nabídku, prodej zbožía poskytování služeb
Na územíobce je možno nabízet a prodávat zbožía poskytovat služby na tomto místě:
a) prostor (část parcelv č.77 /t v katastrálním územíOnšov na Moravě).

Místo k prodejije blížeurčeno v č.1 příloze k tomuto nařízeníobce, která je nedílnou
součástí tohoto nařízení.
Óánek g
Stanovení kapacity a přiměřené vybavenosti míst pro nabídku, prodej zboží
a poskytování služeb

(1)
(2\

Kapacita místa pro nabídku, prodej a poskytování služeb je stanovena na jedno
prodejnímísto.
Místo pro nabídku, prodej zbožía poskytování služeb musí být vybaveno tak, aby byl
zajištěn jeho řádný a nerušený provoz, mezi prodejními místy musí být vytvořen
prostor pro pohyb zákazníků a zásobování a zajištěna požární ochrana v souladu se
zvláštními předpisy.

článek +
Doba prodeje zbožía poskytování služeb na místech pro nabídku, prodej zboží
a poskytování služeb

Místo pro nabídku, prodej zbožía poskytováníslužeb můžebýt provozováno po celý rok
a doba prodeje zbožía poskytování služeb na místech pro nabídku, prodej a poskytování
služeb je od 8:00 do 18:00 hodin.
Óánek s
PravidIa pro udržování čistoty a bezpečnosti míst pro nabídku, prodej zboží
a poskytování služeb
Provozovatelé, prodejcizbožía poskytovatelé služeb na místech pro nabídku, prodej zboží
a poskytování služeb jsou povinni:
a) udržovat prodejní místo v čistotě a po skončenídoby prodeje je zanechat čisté
a uklizené,
b) dbát na to, aby provozem nedocházelo k narušování veřejného pořádku,
c) k nabídce zboží,jeho prodeji a poskytováníslužeb užívatjen místa k tomu určená,

d) při prodeji živočišnýchproduktů a zvířat a při poskytováníslužeb, při nichž

je nakládáno s živými zvíYaty,jsou prodejci povinni řídit se zvláštními právními
předpisy upravujícími veterinární a hygienické podmínky a požadavky.

článek e
Pravidla k zajištění řádného provozu míst pro nabídku, prodej zboží
a poskytování služeb
Provozovatel míst pro nabídku, prodej zbožía poskytováníslužeb je povinen:
a) dohlédnout na čistotu a pořádek po skončeníprodeje,
b) zveřejnit tržníYád a provozní dobu,
c) přidělit

konkrétníprodejnímístoprodejcům zbožía poskytovatelům služeb.

článek z
Na územíobce Onšov se zakazuje:
a) podomníprodej,
b) pochůzkový prodej.

Podomním prodejem a nabídkou služeb se pro účelytohoto nařízenírozumí takový
prodej a nabídka služeb, kdy je bez předchozí objednávky v bydlišti fyzické osoby
nebo sídle či provozovně právnické osoby nabízeno a prodáván o zbožía poskytování
služeb.

Pochůzkovým prodejem a nabídkou služeb se pro účelytohoto nařízení rozumí prodej a nabídka služeb s použitímpřenosného nebo neseného zařízení (konstrukce,
závěsného pultu, zezavazadel, tašek, apod.) nebo přímo zruky, bez ohledu na to, zda
se prodejce pohybuje, nebo se zdržuje na místě.

článek g
Druhy prodeje zbožía poskytování služeb, na které se toto nařízení nevztahuje
Toto nařízeníse, vyjma zákazu pochůzkovéhoa podomního prodeje uvedeného v č1.7 tohoto
nařízení, nevztahuje na prodej zbožía poskytováníslužeb mimo provozovnu při slavnostech,
sportovních podnicích nebo jiných obdobných akcích, na vánočníprodej ryb a stromků, jmelí

velikonočníprodej kraslic a pomlázek, na ohlášenéočkovánídomácích zvířat, na
veřejné sbírky, na prodejv pojízdné prodejně a obdobné zařízení sloužícímuk prodeji zboží
nebo poskytování služeb.
a chvojí, na

článek g
Sankce a pokuty
Porušenítohoto nařízeníse postihuje podle zvláštních právních předpisů 1}.

článek ro
závěrečná ustanovení

(1)

Kontrolu dodržovánítržníhořádu jsou oprávněni provádět pověřenízaměstnanci
obce zařazenído Obecního úřadu Onšov, pověřeníčlenovéZastupitelstva obce
Onšov, starosta a místostarosta obce Onšov.

') Např. zákon č. 128/2O0O Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon

č.2OOlt99O Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.

(2)

práva a povinnosti prodejců zboží,poskytovatelů služeb a provozovatelŮ stanovená
zvláštními právními předpisy nejsou tímto nařízením dotčena.

článek t1
Účinnost
Toto nařízenínabývá účinnosti].5. dnem po dnijeho vyhlášení.
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