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Nařízení obce Nové Sady č.Il2019
kteúm se vydává tržnířád

Zastupitelstvo obce Nové Sady se na svém veřejném zasedáni dne 2I.8.20t9,
usnesenímČ.7, usneslo vydat nazák|adě zmocněnídle § 18 odst. 1 a3 zákonaě.455llggl
Sb., o živnostenskémpodnikání (živnostenský zéů<on),ve znění pozdějšíchpředpisů,

vsouladus§1lodst. 1a§102odst.4zikonač.IŽ8l2000Sb.,oobcích(obecnízŤízen|,ve
zněni pozdějšíchpředpisů, toto naí:r'eni:

úv"U"r"*á"ovení
1. Účelem tohoto naílzení obce je stanovit podmínky, zakteých lze uskuteěňovat nabídku,
prodej zboŽi a poskytovat služby mimo provozovnu určenou k tomuto účelukolaudačním
rozhodnutím podle zvláštního zékonal na celém územiobce Nové Sady.

2. TrŽnÍíád je závazný pro celé územi obcibezohledu na charakter próstranství a vlastnictví
k němu.

Místa pro nabídku, prodej zbožíÍ|"'rO,"ráníslužeb, jejich rozdělení

1. Na :územi obce je moŽno mimo provozovnu ktomuto účeluurčenou kolaudaěním
rozhodnutím podle zvláštního zákonat, nabizet a prodávat zbožia poskytovat služby pouze na
místech uvedených v odstavci 2 tohoto článku a v době stanovené timto naíízenírr,r,nejde-li
o druhy prodeje zbožinebo poskytování služeb, na které se toto naŤaeninevztahuje - viz. č1.7
nebo které jsou zakázány - viz. čl. 8 (dále jen ,,místa pro nabídku, prodej zhožía poskytovaní
služeb").
2. MÍsta pro nabídku, prodej rhoži a poskYování služeb na celém územi obce Nové Sady
umoŽňující celoročníprodejní činnost mimo provozovnu, která se rozdělují podle své
kapacity, jsou tato:

1. TrŽiŠtě Č.1 - parkoviště vedle Obecního úřadu a autobusové zastávky (tj. část
pozemku parcelní ě. 409lI, ostatní plocha, vkatastrálnim územíNových Sadů u

2.
3.

Vyškova 706621, v obci Nové Sady a okrese Vyškov je určena v příIoze č. 1 k tomuto
nařízení)
TrŽiŠtě Š.2- Malé hřiště u dětského hřiště,pozemek lll a Il2. Vkatastrálním
územiNových Sadů u Vyškova 706621v obci Nové Sady a okrese Vyškov je určena
v příloze č. l k tomuto nařizení\
TráŠtě Č.3 - Travnatá ploch u bývalé školy pozemek č. 34122 v katastrálním
uzerl.lt Nové Sady u Vyškova 70662I v obci Nové Sady a okres Vyškov v příloze ě. l
k tomuto naŤizení)

(tržiště vyznaěenéna mapě v přílohách tohoto naŤizeni).

'1 Zako,n
předpisů.

č. 183/2006 Sb., o

územnímplánování

a

stavebním řádu (stavebni zákon),

ve

znéni pozdějších

Stanovení kapacity a přiměřenó,rb|l;"1"sti míst pro nabídkuo prodej zboží
a poslcytování služeb
1. Provozovatelem míst pro nabídku, prodej zboži a poslqrtování služeb je obec

Nové Sady.

2. Kapacita tržištěč. 1_ uvedeného v čl. 2 odst. f, tohoto naŤizeníje omezena stanoveným
prostorem o velikosti 33 fi], d|e vyznaěení na mapce v pŤiloze č. 1 tohoto naíizení.
Kapacita tržištěč. 2 uvedeného v č1. 2 odst. 2, tohoto nařizenije omezena stanoveným
prostorem o velikosti 835 m2, dle vyznačenína mapce v píiloze ě. 1 tohoto naŤizeni.
Kapacita tržištěč. 3 uvedeného v čl. 2 odst. 2, tohoto naíueníjeomezena stanoveným
prostorem o velikosti 327 fi?, dle vyznačenína mapce v příloze č. 1 tohoto nařizeni.
3. Místa pro nabídku. prodej zboži a poskytovaní služeb musí b}t vybavena tak, aby byl
zajiŠtěn jeho řádný a nerušený provóz, mezi prodejními místy musí blýt vytvořen prostor pro
pohyb zákazniki, zásobování a zajištěnípožámiochrany v souladu se zvláštními předpisy.
4. Tržištěuvedená vě|.2 odst. 2 tohoto naŤizeníjsóu určenápouze pro doěasná prodejní
místa; na která si prodejci po dobu pronájmu místa umisťujídočasnéstánky po předchozí
dohodě s provozovatelem.

č1.1
Doba prodeje zbožía poskytování služeb na místech pro nabídku, prodej zbožía
poskytování služeb
Tržištěuvedená v čl. 2 odst. 2 tohoto naíuenijsou provo zovánapo celý rok, doba prodeje
zbožia poskytovarrí služeb je v době od 08.00 do18.00 hodin.

čls

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

Prodejci zboži a poskytovatelé služeb na místech pro nabídku, prodej zhoži
a

poskytovaní služeb jsou povinni:

a)

zabezpečovat čistotu prodejních míst, trvalý

a íádný úklid, schůdnost plochy vprovozní

době,

b)

k nabíd ce zboží,jeho prodeji

a poskytovaní služeb uživat jen místa k tomu

určená,

neumísťovat vjejich okolí překáňky,které mohou znemožřlovat nebo ztěžovat pruchod
zákazníkůa ostatnich osob, průjezd automobilů na přilehlých komunikacíctr,

c)

uposlechnout pokynŮ provozovatele míst pro nabídku, prodej zboži a poskytování služeb
jím pověřené osoby k zajištěnípravidel pro udržovaníčistoty a bezpečnosti míst pro
nabídku, prodej zhoži a poskytování služeb,

.nebo

d) při prodeji živočišnýchproduktů a zviíat a při poskytování služeb, při nichž je nakládáno

žiwými zvřaty, jsou prodejci povinni řídit se zvláštními právními předpisy upravujíci
veterinarní a hygienické podmínky a požadavký .
s

CI,6 "i

!

Pravidla k zajištění řádného provozu míst pro nabídku, prodej zboži a poslcytování
služeb
Provozovatel míst pro nabídku, prodej zbožia poskytování služeb je povinen:

a) zveřejnit trž\iŤád,,
b) prodejní místa provozovat v souladu s tímto tržnimřádem,
c) určit prodejcŮm zbožíaposkytovatelům služeb konkrétní prodejní místa, dle kapacity
d)

míst

pro nabídku, prodej zboži a poslqrtování služeb,
dohlédnout na čistotu a pořádek po skončeníprodeje.

Druhy pro deje

C|.7

zb,ožía

poskytování služeb, na které se toto nařízeninevztahuje

Toto naíueníse neváahuje na prodej zboži a poslqrtování služeb mimo provozovnu při
slavnostech, sportovních, kulturních nebo jiných podobných akcích, věetně podomního a
pochŮzkového prodeje provozovaného místními spolky při pořádaní těchto akci, na prodej
v pojizdnéprodejně, na ohlášená očkovánídomácích zvřat2 a na veřejné sbírkf .

Zakázanéd ruhy prodej e

Cl.8

"i"ma

poskytovaných služeb

l. Na územi obce se zakazuje mimo provozovnu podomní a pochůzko,rý prodej zboži a
poskyování služeb.
2. Podomním prodejem zbožía nabídkou služeb se pro úěely tohoto naíaeni ronlmi takový
prodej zboži a nabídka služeb, kdy je bez předchozí objednávky dům od domu nabizeno a
prodáviáno zhožičislužby osobami uživatelůmv objektech urěených k bydlení.
3. PochŮzkovým prodejem zbožía nabídkou služeb se pro účelytohoto naíaeni rozumí
prodej zhoži a nabídka služeb s použitímpřenosného nebo neseného zařizení (konstrukce,
závěsného pultu, ze zavazadel, tašek, apod.) nebo přímo zruky, bez ohledu na to, zda se
prodejce pohybuje nebo se zdržuje na místě.

4. Podomní a pochůzkový prodej zboži a poskytování služeb, je zakázáno s ohledem na
převah4ici veřejný zájem spočívající
v zajištění bezpečnosti v obci, ochraně bezpečnosti
obyvatel obce a to převážně seniorů.

čr. q
Sankce a pokuty
Porušení tohoto naŤizení se postihuje podle zvláštních právních předpisua.
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Ooúvánítohoto nařízení jsou
:

1. Kontrplu

oprávněni provádět;pověřer_rí,zaměstnanci
zaŤazenído]obecqilro úřadu Studnice, povďení členovézastupitbŇva obce.
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Toto naíúsniobce nabývá účinnostipátnáetým dnern náďedujícím po dni jeho vyhlašení.
.a
i.

V Nových Sadech 21.8.2019
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Vy.věšeno na uřední desce dne: 22.8,2019
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a povinnosti prcdejců'zhožsposkytovatelů sltržeb'o, provozovatelů stanovená
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Příloha č. l k nařízeni obce Nové Sady č.112019 kterym

se

rTdává tťzniíád-

Specifikace tržištěč, 1 - parkoviště vedle Obecního úřadu, část pozemku parcelní č. 40gll,
lryznaČena tuČně světle modrou barvou, ostatní plocha, vkatastrálnimizemí Nové Sady u
Vyškova 70662I, obci Nové Sady a okrese Vyškov.

&

Příloha č.2knaíízení
obce Nové Sady č. 112019, kterym

se

vydává tňní íád

Specifrkace tržištěě. 2 - Malé hřiště u dětského hřiště, část pozemku parcelní č. lll a I/2,
vyznaČena světle modrou barvou, ostatní plocha, vkatastrálnÁúzemíNovéSady 70662l,
obci Nové Sady a okrese Vyškov.

*

Pffloha

Č. 3

k naÍizeníobce Nové Sady č. 1l2019o kterým

se

vydává

thí íád

Specifikace tržiště č. 3 - Travnatá ploch u bývalé školy, část pozemku parcelní č.34122,
vyznaČena světle modrou barvou, ostatní plocha, v katastrálnim izemi Nové Sady 70662I,
obci Nové Sady a okrese Vyškov.
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Nuť. zákon č. 16611999 Sb., o veterinámipéčía o změně některých souvisejícich zákonů (veterinární zákot),
ve znění pozdějších předpisů.
')

3)

Dle zákon a č. ll'll200l Sb.. o veřejných sbírkách a o změně některych zákontt (zákono veřejných sbírkách),
ve znění pozdějších předpisů.
o)

Nupr. zákon č. l28l2000Sb., o obcích (obecní ňizeni),ve znění pozdějších předpisů, zákon č.200/1990 Sb., o
přestupcích, ve znénípozdějšíchpředpisů.

V Nových Sadech 21.8.2019

Bc. Tomáš Doležel
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