MĚSTYS LÁZNĚ TOUŠEŇ

● Úřad městyse, Hlavní 56, 250 89 LÁZNĚ TOUŠEŇ, okres Praha – východ

Nařízení městyse Lázně Toušeň č. 2/2013
kterým se stanovuje tržní řád v územním obvodu městyse
Lázně Toušeň

Rada městyse Lázně Toušeň vydává v souladu s ustanoveními § 18 zákona č. 455/1991 Sb., o
živnostenském podnikání, v jeho platném znění, a na základě § 11 a § 102 odst. 2 písm. d) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích, v jeho platném znění, toto nařízení obce.
ČLÁNEK 1
Úvodní ustanovení
Předmětem úpravy tohoto nařízení je vymezení podmínek pro nabídku, prodej zboží a poskytování
služeb mimo provozovnu určenou k tomuto účelu kolaudačním rozhodnutím podle zvláštního zákona
1)
.
ČLÁNEK 2
Vymezení pojmů
1. Na území městyse Lázně Toušeň je prodej zboží a poskytování služeb mimo provozovnu prodejce či
poskytovatele služby umožněn jen na místech stanovených tímto nařízením a v rozsahu vymezeném
a uvedeném v tomto nařízení a v jeho příloze, nejedná-li se o druhy prodeje zboží, které jsou
zakázány. Místy vymezenými a uvedenými v příloze jsou prodejní místa na tržních místech.
2. Prodejní místo je místo mimo provozovnu určenou k tomuto účelu kolaudačním rozhodnutím
podle zvláštního zákona1) na tržních místech a místech pro konání trhu, na kterém se prodává zboží
nebo poskytují služby na prodejním stánku, pultu nebo jiném obdobném prodejním zařízení.
3. Tržní místo je konkrétně vymezený prostor (číslem parcely, názvem ulice apod.) umožňující prodej
zboží a poskytování služeb mimo provozovnu určenou k tomuto účelu kolaudačním rozhodnutím
podle zvláštního zákona1) na prodejních stáncích, pultech a na jiných obdobných prodejních
zařízeních:
a) celoročně na jednom nebo více prodejních místech,
b) příležitostně na více prodejních místech při konání kulturních a sportovních akcí.
4. Prodejní zařízení nesmí žádnou svou částí, ať pevnou nebo zavěšenou, přesahovat plochu
uvedenou pro tržní místo v příloze č. 1 k tomuto nařízení.
ČLÁNEK 3
Místa pro prodej zboží a poskytování služeb
1. Počet prodejních míst a jejich výměru stanoví Úřad městyse Lázně Toušeň a vhodným způsobem o
tom informuje prodejce a poskytovatele služeb (dále jen prodejci).

2. Prodej zboží a poskytování služeb lze provozovat jen na místech k tomu určených dle přílohy č. 1 a
č. 2 tohoto nařízení na základě vydaného povolení Úřadem městyse Lázně Toušeň a po zaplacení
stanoveného poplatku dle obecně závazného předpisu2).
Prodejní místo bude přiděleno fyzickým nebo právnickým osobám vlastnícím příslušné živnostenské
oprávnění, které je opravňuje k prodeji zboží nebo poskytování služeb.
3. Prodej zboží nebo poskytování služeb mimo provozovny v obci a mimo prodejní a tržní místa je
zakázáno.
ČLÁNEK 4
Doba prodeje a poskytování služeb
1. Doba prodeje zboží a poskytování služeb na tržních místech je stanovena od 6.00 hod. do 20.00
hod.
2. Doba prodeje zboží a poskytování služeb při konkrétních sportovních a kulturních akcích může být
pozměněna, pokud Rada městyse Lázně Toušeň pro určitou akci tak stanoví nebo jedná-li se o akci
pořádanou městysem Lázně toušeň nebo v jeho spolupráci.
3. Tržní místa a prodejní místa musí být na vhodném, trvale viditelném místě označeny jménem a
příjmením, popřípadě obchodní firmou provozovatele - fyzické osoby nebo názvem, popřípadě
obchodní firmou u provozovatele - právnické osoby a identifikačním číslem provozovatele, a dále
musí být vyvěšen tento tržní řád s přílohami.
ČLÁNEK 5
Pravidla pro udržování čistoty a bezpečnosti
Při prodeji zboží a poskytování služeb na tržních místech jsou prodejci povinni:
a) udržovat na prodejním místě pořádek, průběžně odstraňovat odpad i obaly ze zboží, po ukončení
prodeje nebo poskytování služeb prodejní místo uklidit a odpadky umístit do nádob k tomu určených,
b) k prodeji a poskytování služeb užívat jen místa k tomu určená Úřadem městyse Lázně Toušeň, před
prodejními místy neumisťovat nic, co by znemožňovalo nebo ztěžovalo průchod zákazníků, popřípadě
omezovalo schůdnost veřejných komunikací,
c) ponechat dopravní prostředky na tržních místech pouze po dobu nutnou pro vykládku
a nakládku zboží, pokud se nejedná o prodej zboží přímo z vozidla.
ČLÁNEK 6
Zakázané druhy prodeje zboží a poskytování služeb
1. Na celém území městyse Lázně Toušeň je zakázán tzv. podomní a pochůzkový prodej a nabídka
služeb.
2. Podomním prodejem a nabídkou služeb se pro účely tohoto nařízení rozumí takový prodej a
nabídka služeb, kdy je bez předchozí objednávky dům od domu nabízeno a prodáváno zboží či služby.
3. Pochůzkovým prodejem a nabídkou služeb se pro účely tohoto nařízení rozumí prodej a nabídka
služeb s použitím přenosného nebo neseného zařízení (konstrukce, závěsného pultu, ze zavazadel,
tašek, apod.) nebo přímo z ruky, bez ohledu na to, zda se prodejce pohybuje nebo se zdržuje na
místě.
ČLÁNEK 7
Sankce
Porušení tohoto nařízení bude posuzováno a sankce budou ukládány podle zvláštních právních
předpisů3).

ČLÁNEK 8
Závěrečná ustanovení
1. Kontrolu dodržování tohoto tržního řádu jsou oprávněni provádět pověření zaměstnanci městyse
Lázně Toušeň, zařazení do Úřadu městyse Lázně Toušeň, pověření členové zastupitelstva obce,
členové kontrolního výboru a pracovníci obecní policie.
2. Práva a povinnosti prodejců zboží, poskytovatelů služeb a provozovatelů stanovená zvláštními
právními předpisy nejsou tímto nařízením dotčena.
3. Toto nařízení bylo schváleno usnesením Rady městyse Lázně Toušeň dne 12.11.2013,
účinnosti nabývá patnáctým dnem následujícím po dni jeho vyhlášení.

.............................................
Ing. František BAREŠ
místostarosta městyse

.............................................
Ing. Luboš VALEHRACH
starosta městyse

1) zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v jeho platném znění
2) OZV č. 1/2012 o místních poplatcích
3) § 58 a § 59 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v jeho platném znění, zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v jeho platném
znění, zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, v jeho platném znění).

Vyvěšeno dne:
Sejmuto dne:

Příloha k nařízení č. 2/2013
Seznam tržních míst
Náměstí, podél plotu se ZŠ
Nádvoří Skleněné vily
Po dobu konání pouti:
Náměstí
ulice hlavní - podél chodníku
ulice Káranská

