MĚSTYS CHOLTICE

Nařízení městyse č. 1/2014

Tržní řád
Zastupitelstvo městyse Choltice se na svém zasedání dne 22. 12. 2014 usneslo vydat na
základě zmocnění v ustanovení § 18 odst. 1 a 3 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském
podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením
§ 11 odst. 1 a § 84 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, toto nařízení – Tržní řád městyse Choltice č. 1/2014.
Čl. 1
Úvodní ustanovení
Tímto nařízením se na území městyse Choltice 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.
Čl. 2
Základní pojmy
1.
pochůzkový prodej – prodej a poskytování služeb provozovaný formou pochůzky, při
němž je zákazník vyhledáván na veřejně přístupných místech
2.
podomní prodej – prodej a poskytování služeb provozovaný bez prodejního zařízení
pochůzkou v neveřejných prostorách zejména v domech určených k bydlení.
Čl. 3
Základní pravidla
Pochůzkový prodej a podomní prodej se na celém území městyse Choltice, k. ú. Choltice,
k. ú. Ledec zakazuje. Všechny zúčastněné osoby jsou povinny dodržovat obecně závazné
právní předpisy a podmínky stanovené tímto nařízením.
Čl. 4
Kontrola a sankce
Kontrola nad dodržováním tohoto nařízení je prováděna v souladu s platnou legislativou.
Poruší-li právnická osoba nebo fyzická osoba, která je podnikatelem, při výkonu
podnikatelské činnosti povinnost stanovenou tímto nařízením, může jí být podle zvláštního
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právního předpisu1 uložena pokuta až do výše 200 000,- Kč. Poruší-li fyzická osoba
povinnosti stanovené tímto nařízením, může jí být podle zvláštního právního předpisu2
uložena pokuta do výše 30 000,- Kč.

Čl. 5
Výjimky
Toto nařízení se nevztahuje
- na prodej zboží a poskytování služeb mimo provozovnu při městysem nebo místními spolky
pořádaných slavnostech, sportovních, kulturních nebo jiných podobných akcích, včetně
podomního a pochůzkového prodeje při pořádání těchto akcí
- na veřejné sbírky
Čl. 6
Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti ke dni 1. 2. 2015.
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Mgr. Jan Pavlík
místostarosta
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Mgr. Tomáš Bolek
starosta

Vyvěšeno na úřední desce: 8.1.2015
Sejmuto z úřední desky:
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zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
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