Tržní řád - Krásné Údolí a Odolenovice
Vážení občané,
Zastupitelstvo města zakázalo podomní a pochůzkový prodej
Ode dne 1.3.2016 začne v Krásném Údolí i Odolenovicích platit Tržní řád. Hlavním účelem
vydání tohoto právního předpisu pro celé území našeho města bylo zabránit vtíravým a nekalým
praktikám některých prodejců nabízejících zboží a služby ve Vašich domovech a na veřejných
prostranstvích, kdekoli ve městě. Potřebu tohoto nařízení jsem opakovaně konzultoval přímo
s některými z Vás a např. na setkání seniorů v prosinci loňského roku mi toto bylo odsouhlaseno.
Co je pojmem „pochůzkový prodej“ myšleno??
Jakékoli nabízení, prodej zboží nebo poskytování služeb s použitím přenosného nebo
neseného zařízení (konstrukce, tyče, závěsného pultu, ze zavazadel, tašek a podobného zařízení)
nebo přímo z ruky. Nerozhoduje, zda ten, kdo zboží nebo služby nabízí, prodává a poskytuje, se
přemísťuje (třeba i pomocí vozu) nebo stojí na místě. Jedná se o prodej a nabízení služeb na
veřejných prostranstvích (např. na veškerých chodnících, parku atd.).
Co je podomním prodejem??
Rozumí se nabízení, prodej zboží nebo služeb provozované formou pochůzky bez předchozí
objednávky v bydlišti fyzické osoby (rodinné a bytové domy, stavby pro rekreaci).
Co ještě upravuje Tržní řád??
Před budovou čp. 1 (bývalá radnice) bylo administrativně zřízeno tržní místo, kde jsou
veškeré druhy prodeje a nabízení služeb povoleny za předem stanovených a se zástupci města
vyjednaných podmínek.
Na které druhy prodeje a poskytování služeb mimo provozovnu se nařízení nevztahuje??
Při slavnostech, sportovních, kulturních nebo jiných podobných akcích pořádaných městem
Krásné Údolí a místně působícími spolky (např. SDH, TJ atd.) včetně podomního a pochůzkového
prodeje provozovaného místními spolky při pořádání těchto akcí. Dále se nevztahuje na ohlášené
veřejné sbírky, jako například Tříkrálovou sbírku. A poslední oblastí jsou kominické a veterinární
služby předem ohlášené na našem městském úřadě.
Co dělat, když u mne někdo zazvoní u dveří, nebo mě zastaví ve městě a bude mi nabízet
zboží nebo službu kterou jsem si neobjednal??
Nejprve je třeba upozornit prodejce, že v Krásném Údolí a Odolenovicích platí zákaz
pochůzkového a podomního prodeje. A v případě, že na to nebude reagovat, stále své zboží nebo
služby vnucovat, obrátit se v takovém případě telefonicky na starostu nebo na zaměstnance
městského úřadu. Tyto osoby ještě s dalšími jsou ke kontrole dodržování zákazu prodeje a nabízení
služeb pověřeny přímo tímto nařízením města.
V případě, že se obrátíte na výše uvedené osoby, je třeba počítat se skutečností, že musíte
před touto osobou dosvědčit porušení nařízení ze strany prodejce. Pokud by se Vám nepodařilo
zkontaktovat zástupce města, můžete se obrátit na Polici ČR, kdy Obvodní oddělení v Toužimi (tel.
353 312 715 nebo 974 366 781) o tomto nařízení města Krásné Údolí bylo informováno.
Jaké postihy hrozí za porušení zákazu??
Fyzické osobě hrozí pokuta ve výši až 30 000,-Kč, firmě provozující pochůzkový a podomní
prodej až 200 000,-Kč.
S pozdravem
Ing. Martin Frank
starosta města
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