n

runŘízgruí
mĚswse
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vesrÚČ.t|zotg
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RadaměstyseNovéVeselíse na svéschůzidne 16.1. 2013usnes|avydatna základě5 18 odst.1 a 3
zákonač.455/LggtSb.,o živnostenském
podnikání
(živnostenský
zákon),ve zněnípozdějších
předpisů,
a v soúladus 5 11 odst.1 zákonač.Iz8lzoooSb.,o obcích(obecnízřízení),ve
znění
pozdějších
předpisů,
toto nařízení.

čtánek
r
Úvodníustanovení
t. Úče|emtohotonařízení
městyseje stanovitpodmínky,
za ktených|zeuskutečňovat
nabídku,prodej
zboŽí
a poskytovatstužbymimo provozovnuurčenou
k tomutoúčelu
kolaudačním
rozhodnutím
pod|ezvláštního
zákonana území
městyseNovéVeselí.
2.TrŽnířád je závaznýpro ce|éúzemí
městyse.bez
oh|eduna charakterprostranství
a vlastnicwí
k němu.

Óánek z
prodejzboží
Místapronabídku,
a poskytování
služeb
1. Na území
městyseje možnomimo provozovnuk tomutoúčelu
určenoukotaudačním
rozhodnutím
pod|ezvláštního
zákonanabízeta prodávatzboží
a poskytovatslužbyna těchtotržních
místech:
.

- před budovoupoštya prodejnouCyk|o
ul. Na Městečku

o

- okoloparku
u|.Na Městečku

č|ánek3
Přiměřená rrybavenristmístpro nabídku,prodei zbožíaposk$ování s|užeb

L.TrŽnímístamusíb'ýtvybavenatak,aby by|zajištěn
jejichřádnýa nerušený
provoz,mezi prodejními
místymusíb'ýtvywořenprostorpro pohybzákazníků
a zásobování
a musíb'it zajištěna
požární.
ochranav souladuse zvláštními
předpisy.
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č|ánek+
na místechpro nabídku,prodei zbožía
Doba prodeiezbožíaposkytováníslužeb
poskytovánís|užeb
po ce|ýroka dobaprodejezbožia poskytování
místamohoub'ýtprovozována
1.Tržní
- služeb
je
místech od 7,00do 20,00hodin
natržních

č|áneks
čistotya bezpečnostimístpro nabídku,prodei zbožía poskytování
Pravidla pro u'držování
služeb

prodejzboží
prodejcizboží
s|uŽebna místechpro nabídku,
a poskytovatelé
1. Provozovate|é,
jsou povinni:
s|užeb
a poskytování
a)

míst
čistotuprodejních
zabezpečovat

b)

jen místak tomu určená
jeho prodejia poskytování
služebužÍvat
k nabídcezboží,

c)

prodeje
a pořádekpo skončení
na č.stotu
dohlédnout

čHneks

'

.

poskytování
nevztahuie
na kterésetoto nařízení
stužeb,
Druhyprodeje zboŽía
prodejněa
prodejryb a stromkůa na prodejv pojízdné
1. Totonařízení
se nevztahujena vánoční
poskytování
prodeji
nebo
služeb.
zboží
k
obdobnémzařízenisloužícímu

č!ánekz
Za]ázané druhy prodeie zbožía poskytování služeb
je zakázántzv.podomníapouliční
prodeja nabídkas|užeb.
městyseNovéVese|í
1. Na cetémúzemí
rozumítakov'ý
prodejema nabídkou
tohotonařízení
se pro účely
s|užeb
2. Podomním
a pouličním
a
domy,nabízeno
prodeja nabídkaslužeb,kdyjsoubez předchozí
objednávkynavštěvovány
pojišťovací
služby,
a finanční
spo|ečností,
prodávánozboŽí
čislužby(např.nabídkyenergetických
jednotliv'ých
církvíasekta jiné).
návštěvyagitátorů

článekg
Sankce
pod|ezákonač.L28l2000
ve zněnípozdějších
Porušenítohoto
nařízení
Sb.,o obcích,
se postihuje
předpisů
pozdějších
předpisů.l
ve znění
a pod|ezákonač.2oo/L99o
Sb.,o přestupcích,
článekg
Závěrečné
ustanovení
prodejců
poskytovate|ů
1. Právaa povinnosti
zboží,
s|užeb
a provozovate]ů
stanovená
zv|áštními
právními
předpisynejsoutímtonařízením
dotčena.
patnácdmdnemnásledujícím
podnijehovyh|ášení.
2.Totonařízení
městyse
nab'ývá
účinnosti

V NovémVeselídne:16.L. 2oL3

MVDr.ZdeněkKřivánek
starostaměstyse

'

uložitprávnické
osoběa fyzickéosobě,kteráje podnikate|em,
a která
5 58 odst.4 zákonao obcích:obec může
porušilapovinnoststanovenouprávnímpředpisemobce,pokutuaždo rnýše
2oooookč.
5 46 zákonao přestupcích:
ostatnípřestupkyprotipořádkuve státnísprávěa přestupkyprotipořádkuv územní
samosprávě
jsou
(1}Přestupkemje porušení
kteréjsou uvedenyv 5 27 až45,jest|iže
i jinýchpovinností,-než
právnímipředpisyvčetněnařízení
obcí,okresních
úřadů
a krajů.
stanovenyzv|áštními
(2)Přestupkemproti pořádkuve věcechúzemní
povinností
v
samosprávyjeporušení
stanovených
jejich
působnosti.
vyh|áškách
samostatné
obecnězávazných
obcía krajůvydanýchna úseku
(3}Za přestupekpod|eodstavců7a2|zeu|ožitpokutudo 30 O0OKča za přestupekpod|eodstavce2
|zespo|us pokutouu|ožitzákazpobytu.

