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TRZNI RAD OBCE BUK
Zastupitelstvo obce Buk schválilo, na svém jednání dne 13'4'2015 usnesením
č.41412015 na základě s 18 odst. 1 a 3 zákona č. 45511991 Sb., o Živnostenském podnikání,
veznění pozdějších předpisůavsouladu ss 11, odst' 1, s84odst.3a S 102odst'4
zákona 128l2oo0 Sb, o obcích, toto nařízení.

článek 1.
Úvodní ustanovení
1' Účelem tohoto nařízeníjestanovit podmínky, za kteých lze uskutečňovat nabídku zboŽÍ,
prodej zboŽí a poskytovat sluŽby občanům,mimo provozovny určenék uvedeným účelům
kolaudačnímrozhodnutím'

2' TrŽní řád je závazný na celém Územi obce bez ohledu na charakter

prostranství a

vlastnictví k němu'

čtánek z.
Místa pro nabídku, prodej a poskytovánísluŽeb
1. Na Území obce' je moŽno mimo provozovnu nabízet zboží,přodávat zboŽí a poskytovat
sluŽby pouze na tomto tžnímmístě: '

Tžnímísto - veřejný prostor před budovou pohostinství, nacházejícíse na části pozemku
č'41612 v k.ú. Buk, která je vyznačena v příloze č.1 tohoto nařízení.

1' Jedná se o prostor přiléhajícík budově č.p' 51 o šířce 5 m a délce 10 m'

2. Kapacita trŽního místa je stanovena na jedno prodejní mÍsto.
3. Tžnímísto je vyznačeno dodatkovou tabulí s nápisem ''Tžnímísto'' s vyznačením doby
moŽného prodeje zboží.

článex g.

,

Doba prodeje zboŽí a poskytovánísluŽeb

Tžnímísto můŽe být provozováno celý rok a doba prodeje zboŽí nebo nabízenísluŽeb

na

trŽním místě je od 8:00 do 18.00hod'

Článek a.
Pravidla pro udžováníčistoty a bezpečnosti na trŽním místě

Prodejci zboŽí a poskytovatelé sluŽeb jsou povinni udžovat prodejní místo v čistotě a
pořádku, zanechat je čistéa uklizené i po skončeníprodeje.

článek s.

/

Zakázané druhy prodeje zboŽi a poskytovánísluŽeb
1. Podomní a pochůzkový prodej je na územíobce zakázán.

2' Podomním a pochůzkovým prodejem se pro účelytohoto nařízení rozumí všechny formy
prodeje zboŽí a poskýování sluŽeb bez předchozí objednávky, případně i pouhá nabídka
zbožíči sluŽeb, které jsou provozovány fyzickými osobami či zástupci právnických osob
obchůzkou jednotlivých bytů, domů či veřejně přístupných míst nebo při postávání na veřejně
přístupných místech, s výjimkou místa pro nabídku, prodej zboŽí a poskytování sluŽeb
uvedeného v článku 2 tohoto nařízení'''.

Článek 6.
PorušenítrŽníhořádu
Na porušenípovinností stanovených tímto nařízením se vztahujízvláštní právní předpisy1'

Článek 7.
Závěrečná ustanovení

1' Kontrolu dodžování tÉníhořádu jsou oprávněni provádět všichni zaměstnanci obce Buk
zařazeni do obecního úřadu.
I

2. TrŽní řád obce Buk nabývá účinnosti15. den od jeho zveřejnění'

V Buku dne 13.4.2015
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Aleš Vančura

Jaroslav Vr1ělka

místostarosta

starosta obce

Vyvěšeno na úřední desce:'t4.4 '2015
Sejmuto z úřednídesky: /. 5-.
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1 Porušení tržníhořádu se postihuje dle zvláštních právních předpisů

(např. zákon č. 128/2000 Sb., o obcích,
zák. Č. 200/1990 sb. o přestupcích , zák' č.455/t991 sb. o živnostenském podnikání).

