
nnŘízeNí oscE RADosrín NAD osLAVou Č. 1t2o13

rMruí ŘÁo
Rada obce Radostín nad oslavou se na své schůzi dne 7.6.2013 usnesla vydat na základě
$ 18 odst. 1 a 3 zákona ě. 4551199'1 sb., o živnostenském podnikání (Živnostenský zákon),
ve znění pozdějších předpisů, a vsouladu s $ 11 odst' 1 zákonač. 12812000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, toto nařízení.

Článet< t

Úvodní ustanovení

t. Účetem tohoto nařízení obce je stanovit podmínky, za kteých lze uskutečňovat nabídku,
prodej zboží a poskytovat sluŽby mimo provozovnu určenou k tomuto účelu kolaudačním
rozhodnutím podle zvláštního zákona na území obce Radostín nad oslavou.

2. Tržní řád je závazný pro celé území obce bez ohledu na charakter prostranství
a vlastnictví k němu.

článek 2

Místa pro nabídku, prodej zboží a poskytování služeb a stanovení kapacity

1' Na území obce je moŽno mimo provozovnu ktomuto účelu určenou kolaudačním
rozhodnutím podle zvláštního zákona, nabízet a prodávat zboží a poskytovat sluŽby na
těchto trŽních místech:

- před pohostinstvím U Padalíků

- na náměstíokolo parku

2. Na celém Území obce je povolen prodej zboží nebo poskytování sluŽeb v předsunutých
prodejních místech a v restauračních zahrádkách. Při výše uvedených typech činnosti je
prodejce povinen dodrŽovat ustanovení tohoto trŽního řádu'

článek 3

Přiměřená vybavenost míst pro nabídku, prodej zboži a poskytovánÍ sluŽeb

1.Tžní místa musí být vybavena tak, aby byl zajištěn jejich řádný a nerušený provoz, mezi
prodejními místy musí být vytvořen prostor pro pohyb zákazníkŮ a zásobování a musí být
zajištěna požární ochrana v souladu se zvláštními předpisy.

článek +

Doba prodeje zbožÍ a poskytování služeb na místech pro nabídku, prodej zboži
a poskytování služeb

1. Tžní místa mohou být provozována po celý rok a doba prodeje zboŽí a poskytování
sluŽeb na trŽních místech je od 7,00 do 20,00 hodin.

2' V restauračních zahrádkách od 8,00 do 24,00 hodin.



clánek 5

Pravidla pro udržování čistoty a bezpečnosti míst pro nabídku, prodej zboží a
poskytování služeb

1. Provozovatelé, prodejci zboží a poskytovatelé s|uŽeb na místech pro nabídku, prodej
zboží a poskytování sluŽeb jsou povinni:

a) zabezpeéovat čistotu prodejních míst

b) k nabídce zboži, jeho prodeji a poskytování sluŽeb užívatjen místa k tomu určená

článek 6

Pravidla k zajištění řádného provozu míst pro nabídku, prodej zboŽi a
poskytování služeb

1. Provozovatel míst pro nabídku, prodej zboží a poskytování sluŽeb je povinen dohlédnout
na ěistotu a pořádek po skončeníprodeje.

článek 7

Druhy prodeje zboží a poskytování služeb, na které se toto nařízení nevztahuje

1. Toto nařízení se nevztahuje na vánoční prodej ryb, stromků a na prodej v pojízdné
prodejně a obdobném zařízení slouŽícímu k prodeji zboŽí nebo poskytování služeb.

čIánek 8

Zakázané druhy prodeje zboží a poskytování služeb

1. Na celém Území obce Radostín nad oslavou je zakázán tzv. podomní a pouliční prodej

a nabídky sluŽeb.

2. Podomním a pouličním prodejem a nabídkou sluŽeb se pro Úěely tohoto nařízení rozumí
takový prodej a nabídka sluŽeb, kdy je bez předchozí objednávky dům od domu nabízeno
a prodáváno zboŽí či sluŽby (např. nabídky energetických společností, pojišt'ovací a finanční
sluŽby, agitátory jednotlivých církví a sekt a jiné.

čtánek 9

Závěreěné ustanovení

1. Práva a povinnosti prodejců zboŽí, poskytovatelů sluŽeb a provozovatelů stanovená
zvláštními právními předpisy nejsou tímto nařízením dotčena.

2' Toto nařízení obce nabývá úóinnosti patnáctým dnem následujícím po dnijeho vyhlášení'

V Radostíně nad oslavou dne :
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