Nařízení obce Rohoznice č. 1 / 2014

Tržní řád
Zastupitelstvo obce Rohoznice se na svém zasedání dne 20.11.2013 usnesením č. 6/2013
usneslo vydat na základě zmocnění v ustanovení § 18 odst. 1 zákona č. 455/1991 Sb.,
o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu
s ustanovením § 11 odst. 1 a § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, toto nařízení (dále jen „nařízení“):
Čl. 1
Úvodní ustanovení

1. Tímto nařízením se na území obce Rohoznice nevymezují místa pro prodej
a poskytování služeb, nestanoví se tak ani kapacita a přiměřená vybavenost tržišť,
doba prodeje zboží a poskytování služeb na tržišti, pravidla pro udržování čistoty
a bezpečnosti na tržišti ani pravidla, která musí dodržet provozovatel tržiště
k zajištění jeho řádného provozu.
2. Tržní řád je závazný pro celé území obce Rohoznice, bez ohledu na charakter
prostranství a vlastnictví k němu.
Čl. 2
Vymezení pojmů

1. Pochůzkový prodej je prodej a poskytování služeb provozovaný formou pochůzky,
bez prodejního zařízení, při němž je zákazník vyhledáván na veřejně přístupných
místech1. Za pochůzkový prodej se pokládá i prodej zboží a poskytování služeb
s použitím přenosného nebo neseného zařízení (konstrukce, tyče, závěsný pult),
ze zavazadel, tašek a podobných zařízení nebo přímo z ruky. Není rozhodující, zda
se ten, kdo prodává zboží a poskytuje služby, přemísťuje nebo postává na místě.
2. Podomní prodej je nabídka, prodej zboží a poskytování služeb, kdy je bez předchozí
objednávky nabízeno, prodáváno zboží a poskytovány služby uživatelům
nacházejícím se mimo veřejně přístupná místa, zejména v různých obytných
prostorech, např. domech, bytech, sídlech právnických osob apod.
Č. 3
Zakázané druhy prodeje
Pochůzkový a podomní prodej se na území obce Rohoznice zakazuje.

Č. 4
Kontrola a sankce

1. Kontrolu dodržování tohoto nařízení provádí Obecní úřad Rohoznice prostřednictvím
všech členů obecního zastupitelstva a dalších pověřených pracovníků.
2. Poruší-li právnická osoba, nebo fyzická osoba, která je podnikatelem, při výkonu
podnikatelské činnosti povinnost stanovenou tímto nařízením, může jí být podle
ustanovení § 58 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, uložena pokuta až do výše 200.000 Kč.
3. Poruší-li fyzická osoba povinnosti stanovené tímto nařízením, může jí být podle
ustanovení § 46 odst. 3 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších
předpisů, uložena pokuta až do výše 30.000 Kč.
Čl. 5
Účinnost
Toto nařízení obce Rohoznice nabývá účinnosti 1. ledna 2014.
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Veřejně přístupná místa jsou veřejná prostranství (§ 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů) a další místa veřejně přístupná i s omezením.

