MESTO KLECANY
Nařízení
Města Klecan č. ll20l3
kterým se vydává tržnířád
Rada města Klecan se na sr'ém zasedání dne 14. října 2013 usnesením č' 30/2013 usneslo
vydat na základě s 18 Zákona č. '155/1991 sb., o živnostenském podnikáni, ve znění pozdějších
piedpisťr a v sorLladu s s
odst. l a ŠI02 odst.2 písm' d) zákona č. 128/2000 Sb'. o obcích
(obecnl Zřízení), ve zllění pozdějších předpisů, toto nařízeníobce (dá1e jen ,'nďízeíí"):

ll

Čt. t

Úvodní ustanovení
Účelem tohoto naříZení lněsta.je stanovit podmí]ky' za kterých lze uskutečňovat nabídku,
prodcj či nákup zboží,nabizet nebo poskýovat sluŽby čj provozovat jinou obdobnou obchodní
činnost (dále soubmně jen ,'prodej") mimo plovozovnu určenou k tonuto účelukolaudačnín
rozhodnutím podle zvláštniho zákonaI na úZemíměsta Klecan'
Tržíířád.je záýazný prc oe1é územíměsta K]ccan bez ohledu na charakter prostranství a
v]astnictví k němu.

čl.z

Základní pojmy
(1) Prodejcemje osoba provádějicí prodej'
(2) PIo účelytohoto nařízení se lozlišujítýo druhy prodeje:

a) Stánkový

prodej je prodej prováděný u mobilrrího stántu umístěnéhoa přovozovaného
v souladu s tímto nďízením.

b) Pojízdný prodej

.je prodej prcvádčný zpovozů, silničních vozidel, 1'iir,ésťL'naresů,
pojízdných prodejen ajiných mobi]ních zďízení v souladu s tínto naříZeniln'

c) Přcdsunutá prodejní místa a rcstauračnízahrádky je

prodej prováděný stejÍým
právním subjektem na veiejném prostranství \' bezplostřednim sousedství provozovny
Účené k účeluplodeje kolauclačním rozhodnutímI.

d) Podomní prodcj jc

prodej prováděrrý oslovením fyzických osob mimo vcřcjné plostranství
bez ohledu na to zda pÍodejcc jc či neni oa veřejtém plostranství (např' zvonění' t'ukání
apod' na dveŤe' okna, oslovením přes plot, vc společrrých plostolách domťl, ve veřejně
přístupných budovách, nebyl-]i prodej osloveným předcm objednan. Podomním prodejem
není prodcj práluick;:m osobám a podnikajíoím fyzickým osobám, pokud souvisí
s podnikatc]skou čimostítěchto osob a jeli prováděn v prostorách určerrých k podrrikání.

e) Pochůzkový prodei je prodcj

prováděný přímo z ruky. pienosných nebo nesených
zařízení'vozíků.kol apod' bez oh]cdu, zda prodejce stojí či se pohybuje a zda 1ýické
osoby osloruje či nikoliv. Pochůzkov]fin plodejem není rozdáváni propagačních 1etáků,
infomací apod', neníli spojeno s bezplostředním prgdejem.

l

Zákon č' 1831200ó sb. o úzennim p1ánování

a

stavebním řádu (sta\'ebnj zákon). vc znění pozdčlšíchpředpisů

Prodejní akcí je plodej' který.je prováděn jako součást jiné společenskéakce

(Zájezd.

kultlLrní či sportovní pořad, společnéstravování apod')- Pro potřeby tohoto nan7ent se
prodejní akcí lozuní .jakákoliv její část (zejméúanabízeníprodcjnícl.t akcí jakouko1iv
Íbmlou' shromažďování a piípadnýjakýkoliv odvoz účastníkůakoe, v]astní plodej).
c)

ostatÍíprodej je prodej mimo plovozovnu

určenou k tomuto účelukolaudačrrín:t
rozhodnlllímI zpťrsoben.jinjm neŽ je uvedeno v bodeclr a _ e'

ČI.:

stánko\"j' prodej

(l) stfuko\'ý prodej vlma trhů pořádaných rněsten'i Klecany lze na územíměsta Klecan

provádět pouze na základě povolení Městského úiadu Klecany (dálejen ,,povo1ení")'
Pro vydání povoiení je prodejcc povinen předložit soÍtjnent pIodeje, oprávnění k prodcji
(Žjvnostenský 1ist, výpis z obchodního rcjstříLrr' pověření držitclo živnostenského 1istu
nebo oprár'něného zástupce právnické osoby, ostatní listiny opravňu.jící k prodeji dle
platných zákonť', průkaz totoŽnosti. a to pro všechny osoby' které budou prodej provádčt'
(3) Městský úřad Kiecany ve svém povolení stanoví místo umístčlíprodejního stánk-u a jeho
rozsah. Dá]c stanoví dobu prodeje a dalšípodmínky stánkového prodeje. Povo1ení sc
r'ydár'á nane.jr'ýš na dobu 1 roku.
(4) Prodejce je povinen po celou dobu prodeje mít na stiínl<u viditelně umístěnépovolení'
jméno' adresu a ICo prodejce a dalšíúdaje stanovené zákoncn'
(5) Při závažnémncbo opakovaném nedodržení podmínek povolení' můžebý toto povolení
Městským úřaclem K]ecany předčasně odňato.
(6) Na vyrláni pol'olení kc stánkovánu prodeji není prálrrí nárok a Městský úiad Klecany ne1rí
povinen zamítnutí povo]eli zdůvodnit'
(7) o žádosti o povolení stánkového prodeje rozhodne Městský úřad Klecany do 3 placo\'Ťích
dnů při délce povolení do 30 dnů a dol2 pracovních dnťl pří délce povole1rí nad 30 dÍů.
(2)

čl. q

stánko\.ý prodej na trzích pořádaných městem Klecany
(1) Informaci o lnístě a čase konání trhťr pořádaných městem Klecany poskýne Mčstský úiad
Klecany a záIoveňje zveře.jněna na webových stránláclr města Klecany'

(2) Stálkowý prodcj na trzích pořádaných městem K]ccaoy nevyŽaduje povolení Městského
úřadu Klecany'
(3) Proclejce je povinen mít stánek označcn jménen' adresou a IČo prodejcc, mít u sebe
oprávnění k prodeji (živnostenský 1ist' vypis z obchodního rejstříku, pověřcní držitele

Živnostenskóho listu nebo oprávněného zástupce plávnické osoby, ostafuí listiny
opravňujícík prodcji dle platných Zákonů), průkaz totoŽ1osti, a to pro všeohny osoby. které
budou prodej pro\'ádět' Týo listiny je prode.jce povinen na vyzvání předložit pověřcnému
pracovníkovi Městského úiadu Klecany ke kontrole.

Čt. s

Pojízdný prodej
(

1) Pojízdný prodej ]ze na územíněsta Klecan provádět pouze na základě povolení Městského

(2)

"riall Kleian1 íJálc1cr ..por nlen "'1'
Pro vydání povolení je prodejce povincn před1ožit Způsob po.jížděníG)rodcjc), sofiiment
prodcic, oprávnění kplodeji (živnostenský 1ist' \'jpis z obchodního rejstříku, pověření
držitele živnostenskébo iistu nebo oprávněíého zástupcc prár'nické osoby' ostatní listiny

opravňÚící k plodeji dle p]atných zákolo' průkaz totožnosti,

(3)

(4)
(5)
(6)
(7)

a to pro všechny osoby' ktelé
budou prodej provádět.
Městský úřad Klecany ve svém povolení stanoví tfasu a Zastávky prodeje. Dále stanoví
dobu prodeje a dalšípodmín{y pojizdneho prodcje' Po\ o]en] se l ydává nenejr"ýš na dobu l
roku.
Prodejce.je povinen po celou dobu prodeje mít na pojízdnán prodejním zařizerlí viditelnč
umístěnépovolení a da]šíúdaje stanoÝené zákonem.
Pii Závažném nebo opakovanóm ncdodržení podnínek povolení, můžebý1 toto povolení
Mčstským úřadem Klecany předčasně odňato.
Na vydání povolcní k pojízdnému prodeji rrení prár'ní nárok a Mčstský úřad Klecany není
povinen 7amítnutípovolení zdťlvodnit.
o žádosti o povolení pojízdnéhoplodeje rozhodne Městský úřad Klecany do 3 placoviích
dnů pii délce povo1ení do 30 dnů a dol2 pracovních dnů při dó]ce povolení nad 30 dnťt'

ct. 6
Předsunutá prodejní místa a restauřační zahrádky
lze plovozovat na územíměsta
Klecan provádět pouzc na základě povoler Městského úřadu K]ecany (dále jen

(1) Předsunuté prodejní místo nebo lestaulační zahrádku

(2)

,,poVolení").

o

vydání povolení piedsunutého prodejního místa nebo lestauračnízahrádky poŽádá
vlastník provozovrly, pro kterou se předsunuté prodejní místo nebo festaulačníZahrádka
zÍtzuje.

(3)

Městský úřad Kleoany ve svém povolení stanoví umístěnía rozsah předsunutélro
prodejního místa nebo restaulačnízafuádky' dobu trváni a piípadně dalšípodmínty.

Povolení se vydáVá nanejvýš na dobu 1 roku.
Pii závažném nebo opakovaném nedodrŽeni podmínek povolení, můžeb]ýt toto povolení
Městskim úřadem Klecany předčasně odňato.
(5) Na vydání povo1ení na předsuDuté prodejní místo nebo restaurační zahrádku není právní
nárok a Městský úřad K1ecany ncní povinen Zamítnutípovolení zdůvodnit(6) o Žádosti o povolení na předsuouté plodejní nísto nebo restaurační zahfádku rozhodne
Městský úřacl Klecany do 3 pracovních dnů při délce povolení do 30 dnů a dol2
praoovních dnů při délce povolení nad 30 dnů'
(4)

čt. r

Prodejní akce
(1) Prodejní akce se slní konat pouze v uzavřenýcl't prcstorách pro piedem pozvané osoby.
Volný vstup z ulice nebo zvaní oko]ojdoucích nejsou povoleny.
(2) v pruběhu plodejní akce nesmí bý na osoby zúčastněnéna této akci vyvíjen jakýkoliv
nátlak vc spojitosti s touto akcí'
(3) Prodejní akce se smí kooat pouze na základě povolení Městského úřadu Klecany (dále jen

,'povolení")' Na povolení ncní právní nárok a Městský úiad K]ecany ncní povíten
zamítnutípovo1eni odůvodnit.
(4) V žádosti o povolení konat prodcjní akci Žadatel uvede:
a) název a itlenti1ikační údaje Žadatc1c'
b) místo a čas konání,
c) nabízcné zboŽí'
d) charaktedstiku sl_upiny pozvanýcb osob'
(5) Pořadatel prodejÍíákce .je pcrvinen umoŽnit pověřenálu zástupci Městského úřadu
Klecany bez omezení vstup na prodcjní akci 7a účelemkontloly pIuběhu prodejní akce'

Čt. s

zakázanó dřuhy prodeje

Na ceiál územíněsta Kleca .jc ZakMd1r podomnl' prodej, pocbůzkt'vý prodcj a ostatní

prodei.

cr.

9

výjiÍnky
hžníhoiádu se nevztahuje na chaiitati\'ní sbírky a prodeje, pokud byly
jsou
pol'oleny a
pt'ováděny v sou1adu s platnýni zákony a pokud jejich organizátor piedem
oaámil Městskému ťriadu Klecany iciich konaní a prokázal' že pied ětoá charitativní
sbítka ocbo prodej jsotr řádně povoleny dle zákona. V případě poohybností o zákonnosti
oharitativní sbírky nebo plodeje sdělí tuto pochybnost Městský úřad K1ecany
organizátorovi a do odstranění pochybností se má za to, Že nebylo prckáZáno, že předmětná
charitatjvni sbírka nebo prodej jsou řádně povoleny dle zákona'
(2) Ustano\'eÍi trŽního řádu se nevztahuje na náhodný pr.odej zahrádkářskýc]r pŤebytkťr
prováděný u vstupu do rodinného donu nebo zahrady prodejce' nepřesáhneJi s tírrr spo.jený
,, abor reirJného prtl.tri]ncl\ l l]']
(1) Ustanovení

Čt. ro

Kontrola

a sankce

(l) Kontrolu dodržování naiízeníprovádí povčření pracovnícj Městského úřadu Klecany
obecní policie.
(2) Porušení nďízení bude postihováoo dle platnýclr zákonťr2.

ct. 1l

Závěrcčnó ustanovení
fotn narízenínah}r á úcimo<t. plutlictj ln dncm .rd

adislav Němeček
mistostaÍosta rŤčs1á

ilěsto }'i?ťirn! ' ''
lČo . I 10-290"

DoKlecánc].

lel

j

2506'(ecan!_

'Á' '..ll6].

Nďízení bylo schvá]eno RM dne:
14' října 2013
NďíZení bylo vyvěšeno (vyhlášeno) dne: 21' řína 2013
Nařízeníbylo sejmuto dne:
6. listopadu 2013
Nařízenínabylo ťrčinrrostidne:
6. listopadu 2013
Nařízeníbylo odesláno kajskétnu úřadu dnel 6. ]jstopadu 2013

]
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odst.4 zákona č' 128/2000 sb' oobcíchvplahémzněni a | 4ó odsi 3 Žákona č' 200/1990 sb. o přestr'pcich

a

