Nařízení obce Cerekvice nad Loučnou

č.

1/2014

Tržní řád
Zastupitelstvo obce Cerekvice nad Loučnou. se na svém zasedání dne
20.1.2014 usnesením č. 1/2014., usneslo vydat na základě § 18 odst. 1. 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 obce Cerekvice nad Loučnou Č. 1/2014. Důvodem pro
přijetí nařízení je zejména bezpečnost občanů a zvláště seniorů, ochrana
soukromí a majetku.
Článek 1
Tímto nařízením se na území obce Cerekvice nad Loučnou. 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.
Článek 2
Vymezení pojmů
Podomní prodej - Podomní prodej je nabídka, prodej zboží a poskytování
služeb, kdy je bez předchozí objednávky nabízeno, prodáváno zboží a poskytovány
služby uživatelům nacházejícím se mimo veřejně přístupná místa, zejména
v různých obytných prostorech, např. domech, bytech, sídlech právnických osob
apod.
Článek 3
Zakázané druhy prodeje zboží a poskytování služeb
Na celém území obce Cerekvice nad Loučnou ve, osady Pekla je zakázáno
nabízení zboží a služeb formou podomního prodeje.
Článek 4
Sankce
Porušení tohoto nařízení bude postihováno podle příslušných
předpisů. 1)

právních

Článek 5
Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.
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1/ Zákon Č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, Zákon 128/2000 Sb. o
obcích, ve znění pozdějších předpisů
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