
OBEC MUTÉN|CE

Nařízení obce Mutěnice é,1 l2014,
kteným se vydává tržní řád

Rada obce Mutěnice se na své schůzi konané dne 6, ledna 2014 usnesla vydat na

základě § 1g oosi. 1 a 3 zatona t.+ssltggt sb., o živnostenském Podnikání

(živnostenský zárón), ve zněni ,"a,ocrsirl 
předpisů,, a v souladu s § 11 odst, 1 a

§ 102 odst. 2 pi",i.,,dl;;k"F L; ižďňioo'sb.; o obcich (obecnÍ zÍizenl ve zněni

[ozdějších předpisů, toto nařízeni:

čl. t
Místa pro nabidku, prodei zbožia poskytování služeb a iejich rozdělení

Na území obce je možno mimo provozovnu k tomuto účelu určenou kolaudačním

rozhodnutím podĚ iuÉstnino zaroná náiii"t a prodávat zboŽi a PoskYtovat sluŽbY

na tomto místě:

Prostor oznaěený iako tržnice v ul, Tržní ( za obecním úřadem, vydlážděná část

p.č. 606 ), příloha č- 1

él,z
Stanovení kapacity a přiměřené vyuJen9sli míst pro nabídku, prodej zboži a

poskytováni služeb

1) Kapacita prodejníhomista na tžnicije 150_m2,

2) Tržni,i*io áůuí biit vyba";; lrx, 
"nv 

byl zajištěn jeho řádný a nerušený

provoz.

čt. g

Doba prodeie zbožia poskytování služeb na místech pro nabídku, prodei zboži

a poskytováni služeb

Tržni místo může být provozováno po celý rok a to denně od 7,00 hod do 19,00 hod,

čl. +
pravidla pro udržování čistoty a bezpe9n9sti míst pro nabídku, prodei zboži a

poskytování služeb

prodejci zboži a poslqftovatelé služeb na místech pro nabídku, prodej zboži a

poskytování služeb jsou povtnnt:

a)oznámitobecnÍmuúřaduzáměrpouŽívatprodejnímisto(např.osobně,-'' 
pisemně, emailem, telefonicky, atd,),



zaplatit finanční částku dle platné

veřejného prostranství,
udržovat prodejni místo v čistotě a
uklizené,
dbát na to, aby provozem nedocházelo k narušování veřejného pořádku,

případně ohrožení plynulosti dopravy,
k nabídce zboži,;en"o prooeii a poirytování služeb užívat jen místa k tomu

určená,

čt. s
pravidla k zajištění řádného provozu míst pro nabídku, prodej zboží a

poskytování služeb

provozovatel míst pro nabídku, prodej zboží a poskytování sluŽeb je Povinen:

zveřejnit tržní řád
prooejnimístaprovozovatvsouladustímtotržnímřádem
[iĚit óióo"i"e,,i róóii á postvtovatelům sl užeb konkrétní prodein í místo

ěue
Druhy prodeje zbožía poskytování služebn na které se toto nařízení

nevztahuie

Toto nařízeni se nevztahuje na prodej zboží a ooskvjoy9lí služeb mimo

provozovnu pri onlášených _slavnoši".n,'sportovních 
podnicích, charitativních

nebo podobných ;k;i;ň pořádaných obcí, na prodei v pojízdné Prodejně a

obdobném zařizenisloužícimu k prodeji zboŽi nebo poskytování sluŽeb,

čt, z
Zakázané d ru hy p rodeje zboži a poskytova ných s l užeb

Na území obce se zakazuje mimo provozovnu:

a) pochůzkový ňJ"řďóz| | p"!1vt""?níslužeb, l,dy 
j" odběratel zboží nebo

služeb bez předchbzí domluuv uýňr"ááván prodejcém na veřejně přístupných

miitecn (póOej přímo z ruky, tašky, aut1, ,")
b) podomní prodej zboži " qo.*kyt:váni srúzjn, kdy prodejce nabizi své zboží

nebo službybg.i;i"d"nóji oorirruvy odběrateliv objektech k bydleni

b)

c)

d)

e}

vyhlášky o místním poplatku za uživáni

po skončeni doby prodeje ho zanechat

a)
b)
c)

čt. g
Sankce

Porušenítohoto nařízení se postihuje podle zvláštních právních předpisŮ,



čt, g
závéreéná a zrušovací ustanovení.

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

Kontrolu dodržovánitiznino řádu provádí strážník Obecní policie Mutěnice

Toto nařizení nabývá účinnosti patnáctým dnem po dnivyhlášení

Petr Bíza MVDr. Dušan Horák
starostamístostarosta

Vyvěšeno na úředni desce dne: 1"0,t,2014

§ejmuto z úředni desky dne: 1 7 [l ii]'+

Příloha č.1 * mapa s vyznačením místa
služeb označeného jako ,,Tržnice"

určeného k prodeji zboži a poskytování

1)

2)
3)
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