
NAŘÍZEN{i oncn IUTÍN
č..llz0l4, kterým se vydává

TR?r{r RAn

Rada obce Lutín se tra svém zasedání dne 2'4'2014 usrresla vydat na základě $ 18 odst. 1 a
odst" 3 zálrona č' 455/1991 Sb.. o Živnostenslrénr podnikání, ve znění pozdějších pŤedpisťi, a
vsouladus $ l1odst. 1a $ 102 odst.2písrn. d) zákona č. 12812000 Sb., o obcích. veznčni
pozdějších předpisů, toto nařízení:

ČHnek l
Úvodní ustanovenÍ

(l) Na úzerní obce je tnožno mimo pIovozovnu ktomuto ťtc*elu určenou kolauclačrrím
rozlrodnutím nebo kolaudačním souhlasem podle zvláŠtního zákonal nabízet nebo prodávat
zbaž'í (dáúe jerr .'proclej zboži'') a nabíz'et nebo posk'vtovat služby (dále jen ,,poskytování
sluŽeb"), nejde-li o prodej zboží nebo poskytování sluŽeb, které jsou zakázáns,. na těchto
rnístech:

a) na rnístech pro prodej zboŽí a poskytování sluŽeb uvedených v pr'íloze č. 1 tolroto nat'ízení.
b) r' restauračních zahrádkáclr a předsunutýclr prodejrr1clr místech uvedených v příloze č. 2
tohoto nařízerrí.

(2) Místa pro prodej zboŽí a p<rskytování sluŽeb se r<lzdělují tak. jalr je uvedeno v příloze č. 1
a v piíloze č. 2 tclhoto nařízenipodle druhu prodávanélro zboží a poskytované slr"rŽby.

Clánek 2
Vymezení základních pojmů

Pro účely tohoto nařízení e rozumí:
a) místenr pro prode.i zboŽí a poskytovárrí sluŽeb - neuzavíratelrrý. uzavíratelný nebo částečně
uzavíratelný nezastřešený prostor či částečně zastřešený prostor, kde je prodáváno z.boŽí nebo
jsou poskytovány sluŽby a ve kterém je umístěn.ieden rrebo více stárll<ti'
b) stánkem * prostory ohraničené pevnou nebo přenosnou konstrukcí, pulty' stolky. nebo
obdobná zaŤízeni, kde je prodáváno zboží nebcl jsor"r poskytovárry slrrŽby'
c) restaurační zalrrádkou - prostor mimo provozovnu určenort k tomuto účelu kolaudačrrím
rozlrodrrutím nebo kolauclačním scrulrlasenr podle zvláštního zákonal, ve kterérn se provozuje
hostinská činnost' a která je provozována stejným podnikatelem jako provozovna se kterou
flrnkčrrě souvisí.
d) předsunu1ým prodejním místenr - prostor mimo pťovozovnu určenou k tomutcr účelu
kolaudačním rozhodnutím nebo ]<olar-rdačním sor"rhlasern podle zvláštního zákonai. na kterénr
je trrnístěn stánek, ze kterého se prodává zboží nebo poskytují služb5l stejnélro clrarakteru jako
V provozovně, se kterou funkčně souvisí. a ktery je provozován stejným podnikatelen a
zřízen bezprostředně u uvedené provozovny.

zákon č. 183/2006 Sb., o územnírn plánování a stavebním řádu (stavebrlí zákon), ve znění pclzdě_jších předpisťl



e) podomním a poclrůzlrovým prodejern se plo účely tohoto nařízení rozumí všec1iny ťormy
prodeje zboŽi a poskytování služeb bez předchozí objednávk5;, případně i pouhá nabídka
zboží či služeb, které jsou provozovány fyzickýrni osclbami či zástupci právnických osob
obchťrzkou jednotlivých bytů, domťt, objektťr slouŽících k rekreaci či veřejně přístupnýclr nríst
nebo při postávání na veřejně přístupných místeclr, 5 výjirrrkou nríst uveclených v článkrr 1
tohoto naÍí'zení,
fl prodejcem - ťyzická nebo právnická osoba' která proclávázboží nebo poskytuje služby'
g) provozovatelem * fyzická nebo právnická osoba, která orgarrizuje proclej zboŽí nebo
posky.tování sluŽeb na místeclr pro prodej zboži a poskytování sluŽeb,
h) pojízdnou proc{ejnou * mobilní zatízení r"rčené k prodeji zboŽi schopné pohybr"r a
sanrostatné funkce' které splňuie teclrriické poŽadavky podle zvláštrrích právních předpisů2 a
zár ov ei odpovídá h.vgi enickýnr předpi sůrn'.

Článek 3
Stanovení kapacity a přiměřené vybaverrosti
míst pro proclej zboŽí a poskytování služeb

(1) Kapacita jedrrotlivých míst pro prodej zbaŽí a poskytor'ání sluŽeb 'ie stanovena v příloze
č. 1 a v příIozeč. 2 tohoto nařízení.
(2) Prociejce je povinen vybavit místo pro prodej zboži a poskytování služeb podle charakterr-t
prodávaného z,baží a poskytované služby takto:
a) u oděvů samostatným. alespoli plentorr odděleným prostorem a zrcacllem pro jejich
vyzkoušerrí.
b) u obuvi místern ke zkoušení obuvi vsedě, zrcadlem a\Žící na boty
(3)Na prodej potravin se vztahují zvláštnÍ právní předpis1,a
(4) Při ukončení prodeje zbaŽí a posk1tování sluŽeb je prodejce povinen uvést své místo pro
prodej zboží a posk1.tování sltrŽeb do pťrvodrrího stavu.

'napřík1ad $ 16 zákona č. 5612001 Sb., o podnrínkách provozu vozidel na pozernních kornunikac;ct'' a o .,rre're
zákona č. 168i 1999 Sb.. o pojištění odptlvědnosti za Škodu způsobenou provozenl vozidla a o zrrrěně rrěkterých
souvisejících zákoriů (zákon o*pojištění odpovědnosti Zprovazu vozidla), ve znění zákona č.307/i999 Sb., ve
znění pozděj Šíclr předpisťr
'napr'íklad$lla$l9zákonač. IL0ll997Sb''opotravináchatabákovýchvýrobcíclraoznrěněadophění
některýclr soLrvisejících záltonů, ve zněirí pozdějších předpisů
1například zákon č. 16611999 Str., o veterinánrí péči a o ztnělrě některých souvisejících zákonťr (veter.inární
ákon)' ve znění pozdějších předpisů, zákon č' 11Ůll99] Sb.. o potravirrách a tabákových výrobcích a o ztněně a
doplnění některých sor"rvise.jících zákonů, ve zněn'í pozciějších předpisů, včetně prováděcích vyltiášel< k tornr"rto
zákoriu, zákon č. 379l2aa5 Sb'' o opatr'eních k ochraně přecl škodani působetrými tabákovými výrobky.
alkoholem a jin"Ými návykovýrni látkarnr a o změně souvisejících zákonŮr' ve zněnÍ pozdějších pr'edpisů

Clánek 4
Dolra prodeje zboží a poskytování s]užeb

( l) Místo pro proe1ej zboži a poskytování sluŽeb dle čIánku 1 odst. l písrn. a) tohoto nařizení
molrou být provozována po celý r'ok a doba prodeje zbož1aposkytclvání sluŽeb na místech pro
prodej zboží a poskytování sluŽeb je stanovena od 6:00 hodin do l8:00 hodin, přičemŽ do této
doby se započítává i doba nezbytného úklidu.
(2) Restaurační zabtádky a předsunutá prodejní místa dle člán]<u 1 odst. 1 písrn. b) tolroto
nařízeni molrou by'1 prorrozovány po celý rok pouze v provozní c1crbě provozu provozovny' Se
kterott ťunkčrrě sorrvisí.



Clánek 5
Pravidla pro udržování čistoty a bezpečnosti míst

pro prodej zboží a poskytování služeb
Proilejci .jsou na místeclr pro prodej zbaži a poskytovárrí služeb povinni:
a) zabe'zpečovat čistotu mist pro prodej zba'Ží a poskytorlání služeb'
b) pruběŽně odstraňclvat odpad a obaly ze zboží,
c) zajistit. aby rrrísta pro prode.i zbožÍ. a poskytování sluŽeb byla vybar'ena nádobami na
odpady,
d) k prodeji zboŽí a poskytování služeb používat proclejní zařizení zhotovená ze zdravotně
nezávadného a dobře čiStitelného materiálu.
e) k prodeji zboží a poskýor.ání sluŽeb užívat jen místa k tomu určená.

Clánek 6
Druhy proeleje zbožía poskytování služeb,

na které se toto nařízení nevztahuje
(1) Toto naŤízení se nevztahuje na prodej zboŽía poskýování sluŽeb rrrimo plovozovnu při
slavnosteclr. sp0Ítov11íc1r nebo jiných podobných akcích v době a rrrístě konání těchto
podniků, na prodej zboži pomclcí automatťt obsluhovarrých spotřebíteletrr, na vánoční prodej
ryb a stlonrků, jmelí a clrvojí. na velikonoční prodej kraslic a pomlázek a na prodej v pojízdné
prodejně nebo obdobném zaÍizeni slouŽícimtr k prodeji zbaŽí nebo posk-vtování slrrŽeb.
(2) Za vánoční prodej ryb a stromků. jlnelí a chvojí se pokládá jejich prodej od 7. prosince do
24. prosince běŽnélro roku.
(3) Za velikonoční prodej kraslic a pomlázek se pokládá jejicli prodej v období 20 dnů před
velikonočním pondělírn'

Zakázůn écI ru lr1, p ro rl ej e zb oŽía p o slrytovanýc h služelr
(1) Podclmrrí a poclrůzkor.ý prodej je na celénr ťrzemi obce zakázán'

(1) Práva a povinnosti prodejců
nej sou tírnto nirřízenínr dotčena.
(2) Toto naŤízení nabý"vá účirrnosti

Clánek 7
Závérečná ustanovení
a provozovatelů stanovená zvláštními právními předpisy

patrráctým dnem následLrjícírn po dni jelro v-vlrlášení.

Bábek, starosta obce Lutí



Přílohy k nařízenÍ obce Lutín č. ......12014, kterým se vydává tržní řád:

Pří}oha č. 1
Místa pro prodej zboŽí a poskytování sluŽeb umoŽňující celoroční prodej zboŽi a poskytování
sluŽeb mimo provozovnrr jsou {to:

- místo pro prodej zboží a posk1'tování sluŽeb č. 1: prostor před nákrrpním střediskem
Neptun na ul. J' Sigmunďa, pozemek p. č' l84l7, prodej veškerého zboŽi a sluŽeb'
rozloha 9a m7. kapacita 4 prod'ejní místa.

Příloha č.2
Restaurační zahrádky a předsunutá prodejní místa umoŽriující celoroční prodej zboží
a poskytování sluŽeb mimo plovozovl1u jsou tyto:

- restaurační zalrr'ádka ,. Hostitrec u Popelků ", o výměře cca 33 m2, před budovou
č' p. 33 v ulici Na Zábranní,

- restaurační zahráďka.. Bistro Neptun ,. o výměře cca 95 rt2 před budovou č. p.27r
v ulici olomoucká,

- restauračni zahr_ádka,, Bistro Benzinka 
'. 

o výměře cca 140 m2 zabudovou Bistra
bez č. p. r, ulici J. Sigmunda'

_ restauračr-rí zahrádka v areálu T.I Sigrna Lutín o výrrrěře cca 120 m2 v ul' J. Sigmurrda
bcz č. p.. 

Š

- restaurační zahtáďka^., Litove1ská hospoda,, v Třebčíně před budovou č. p. 201
o výměře cca l'00 nr2,

- restau račni zahtáclka ,.Restaurace lrleptun" o výměře cca 88 m' ,abudovou ve dvorre
v trl. Břízová.

- restaurační zahráclka ,, Restautace U Parku ., o l'ýměře 3 5 m2 za buc1ovou č, p. 81
v ul. U Parku.


