
NAŘÍZENÍ oncE r,urÍN
č.112014, kterým se vydává

TRZNI RAD

Rada obce Lutín se na svém zasedání dne 2.4.2014 usnesla vydat na základě $ 18 odst. 1 a

odst. 3 zákona č' 45511991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, a
vsouladu s $ 11 odst. 1 a $ 102 odst.2 písm' d)zákonaě. 12812000 Sb., o obcích' ve znění
pozděj ších předpisů, toto naŤízeni:

Clánek 1

Úvodní ustanovení
(1) Na uzemí obce je možno mimo provozovnu k tomuto účelu určenou kolaudačním
rozhodnutím nebo kolaudačním souhlasem podle zvláštního zákonal nabízet nebo prodávat

zboži (dáIe jen ,,prodej zboží") a nabizet nebo poskýovat sluŽby (dále jen ,,poskytování
sluŽeb"), nejde-li o prodej zboŽí nebo poskýování služeb, které jsou zakázány, na těchto

místech:

a) na místech pro prodej zboŽí a poskýování služeb uvedených v příloze č. 1 tohoto naŤízeni,
b) v restauračních zabrádkách a předsunutých prodejních místech uvedených v pŤíIoze č. 2
tohoto naŤízení.
(2) Místa pro prodej zboŽí a poskytování služeb se rozdělují tak, jakje uvedeno v příloze č. 1
av pŤiloze č. 2 tohoto naŤízeni-podle druhu prodávaného zboží a poskytované služby.

C|ánek2
Vymezení základních poj mů

Pro účely tohoto naŤízeni sb rozumí:
a) místem pro prodej zboži a poskytování sluŽeb - neuzavíratelný, uzavíratelný nebo částečně
uzavíratelný nezastřešený prostor či částečně zastřešený prostor, kde je prodáváno zboŽi nebo
jsou poskytovány sluŽby a ve kterém je umístěn jeden nebo více stánků,
b) stánkem * prostory ohraničené pevnou nebo přenosnou konstrukcí, pulty, stolky, nebo
obdobná zaŤízení, kdeje prodáváno zboží nebojsou poskytovány služby'
c) restaurační zahrádkou - prostor mimo provozovnu určenou k tomuto účelu kolaudačním
rozhodnutím nebo kolaudačním souhlasem podle zvláštního zákonal,ve kterém se provozuje
hostinská činnost, akteráje provozována stejným podnikatelem jako provozovna se kterou
funkčně souvisí'
d) předsunutým prodejním místem - prostor mimo provozovnu určenou k tomuto účelu
kolaudačním rozhodnutím nebo kolaudačním souhlasem podle zvláštního zákonaI, na kterém
je umístěn stánek, ze kterého se prodává zboží nebo poskytují služby stejného charakteru jako
V pÍovozovně, se kterou funkčně souvisí, a který je provozován stejným podnikatelem a
zřízen bezprostředně u uvedené provozovny,
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e) podomním a pochůzkovým prodejem Se pro účely tohoto naŤízení rozumí všechny formy
prodeje zboží a poskýování sluŽeb bez předchozí objednávky, případně i pouhá nabídka
zboží ěi sluŽeb' které jsou provozovány fyzickými osobami či zástupci právnických osob
obchůzkou jednotlivých byů, domů, objektů sloužících k rekreaci či veřejně přístupných míst
nebo při postávání na veřejně přístupných místech, s výjimkou míst uvedených v článku 1
tohoto naŤízení,
f) prodejcem - fyzická nebo právnická osoba, která prodává zboží nebo poskytuje služby,
g) provozovatelem - fyzická nebo právnická osoba, která organizuje prodej zboží' nebo
poskýování sluŽeb na místech pro prodej zboží a poskyování služeb,
h) pojízdnou prodejnou - mobilní zaŤízeni určené k prodeji zboží schopné pohybu a
samostatné funkce, které splňuje technické požadavky podle zvláštních právních předpisů2 a
zár ov eň odpovídá hygienickým předpisům3.

čtanek 3
Stanovení kapacity a přiměřené vybavenosti
míst pro prodej zboží a poskytování služeb

(1) Kapacita jednotlivých míst pro prodej zboží a poskytování služeb je stanovena v pŤíloze
č. 1 av pŤíloze č.2 tohoto naŤízeni.
(2) Prodejce je povinen vybavit místo pro prodej zboŽí a poskytování služeb podle charakteru

prodávaného zboží a poskyované sluŽby takto:
a) u oděvů samostatným, alespoň plentou odděleným prostorem a zrcadlem pro jejich
vyzkoušení,
b) u obuvi místem ke zkoušení obuvi vsedě, ztcad|em alŽící na boty
(3)Na prodej potravin se vztahují zvláštníprávní předpisya
(4) Při ukončení prodeje zboži a poskytování služeb je prodejce povinen uvést své místo pro
prodej zboži a poskýování služeb do původního stavu.

například $ l6 zákona č. 5612001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně
záú<'onač. 16811999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých
souvisejících zákonů (zákon o p"ojištění odpovědnosti zptovozlt vozidla), ve znění zákonač.30'7 l1999 Sb., ve
mění pozdějších předpisu
3například$11 a$19zákonač. 11011997Sb.,opotravináchatabákovýchv1ýrobcíchaozměněadoplnění
některých souvisejících zákonŮ, ve znění pozdějších předpisů
a například zil<on č. 16611999 Sb', o veterinámí péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární
zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 11011991 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a

doplnění některých souvisejících zákotltl, ve znění pozdějších předpisů, včetně prováděcích vyhlášek k tomuto
zákonu, zákon č. 3]912005 Sb.' o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky,
alkoholem a jin;1tmi návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Clánek 4
Doba prodeje zboží a poskytování služeb

(i) Místo pro prodej zboži aposkýování služeb dle článku 1 odst. 1 písm. a) tohoto naŤízeni
mohou bý.provozována po celý rok a doba prodeje zboži a poskytování sluŽeb na místech pro
prodej zboží a poskytování sluŽeb je stanovena od 6:00 hodin do 18:00 hodin, přičemž do této
doby se započítává i doba nezbyného úklidu.
(2) Restauraění zaltádky a předsunutá prodejní místa dle článku 1 odst. 1 písm. b) tohoto
naÍízení mohou bý provozovány po celý rok pouze v provozní době provozvptovozovny, se

kterou funkčně souvisí.



článek 5
Pravidla pro udržování čistoty a bezpečnosti míst

pro prodej zboží a poskytování služeb
Prodejci jsou na místech pro prodej zboži a poskytování sluŽeb povinni:
a) zabezpečovat čistotu míst pro prodej zboŽi aposkýování sluŽeb,
b) průběžně odstraňovat odpad a obaly ze zboži,
c) zajistit, aby místa pro prodej zboŽí a poskýování sluŽeb byla vybavena nádobami na

odpady,
d) k prodeji zboží a poskyování služeb používat prodejní zaÍízení zhotovená ze zdravotně
nezávadného a dobře čistitelného materiálu'
e) k prodeji zboži a poskýování sluŽeb užívat jen místa k tomu určená.

Clánek 6
Druhy prodeje zboží a poskytování služeb,

na které se toto nařtzení nevztahuje
(1) Toto natizení se nevztahuje na prodej zboži a poskýování sluŽeb mimo provozovnu při
slavnostech, sportovních nebo jiných podobných akcích v době a místě konání těchto
podniků, na prodej zboží pomocí automatů obsluhovaných spotřebitelem' na vánoční prodej
ryb a stromků, jmelí a chvojí, na velikonoční prodej kraslic apomlázek a na prodej v pojízdné
prodejně nebo obdobném zaŤízení sloužícímu k prodeji zboží nebo poskytování služeb'
(2) Za vánoční prodej ryb a stromků, jmelí a chvojí se pokládá jejich prodej od 7. prosince do
24. prosince běŽného roku.
(3) Za velikonoční prodej kraslic a pomlázek se pokládá jejich prodej v období 20 dnů před
velikonočním pondělím'

Zakázané druhy prodeje zboŽí a poskytovaných služeb
(1) Podomní a pochůzkový prodej je na celém uzemi obce zakázán.

(1) Práva a povinnosti prodejců
nejsou timto naŤízením dotčena.
(2) Toto naŤízenínabývá účinnosti

článek 7
Záxěrečná ustanovení
a provozovatelů stanovená zvláštními právními předpisy

patnáctým dnem následujícím po dni jeho vyhlášení.
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Přílohy knaÍrzení obce Lutín č. ......12014, kterým se vydává tržníÍád:

Příloha č. 1
Místa pro prodej zboží a poskýování služeb umožňující celoroční prodej zboží a poskýování
služeb mimo pÍovozovnu jsou týo:

- místo pro prodej zboží a poskytování sluŽeb č. 1: prostor před nákupním střediskem
Neptun na ul. J. Sigmunda, pozemek p. č. I84l7, prodej veškerého zboží a sluŽeb,
rozloha 90 m2, kapacita 4 prodejní místa.

Příloha č.2
Restaurační zahráďky a předsunutá prodejní místa umožňující celoroční prodej zboži
a poskytování služeb mimo provozovnu jsou týo:

- restaurační zahráďka,, Hostinec u Popelků ", o výměře cca33 m2' před budovou
č' p. 33 v ulici Na Zábranní,

- restaurační zahrádka,, Bistro Neptun ,, o výměře cca95 m2 před budovou č. p.27I
v ulici olomoucká,

- restauračni zahrádka,, Bistro Benzinka 
', 

o výměře cca I4O 
^' 

,abudovou Bistra
bez č. p. v ulici J' Sigmunda,

- restauračni zahráďkav areálu TJ Sigma Lutín o výměře cca I2O m2 v ul' J. Sigmunda
bez č. p', 4

- restaurační zahrádka,, Litovelská hospoda ,, v Třebčíně před budovou č. p. 201
o výměře cca 100 m2'

- restaurační zafuáďka,,Restaurace Neptun" o výměře cca 88 m2 ,abudovou ve dvoře
v ul. Břízová,

- restaurač ni zahrádka,, Restaurace U Parku ,, o výměře 35 m2 za budovou č. p. 81
v ul. U Parku.


