STATUTÁRNÍ MĚSTO
KARVINÁ

Nařízení
č. 3/2018, kterým se mění Nařízení č. 8/2010, kterým se vydává Tržní řád
Schváleno:

23.04.2018

Účinnost:

11.5.2018

Zpracovatel:

Odbor organizační

Rada města Karviné na své schůzi dne 23. 04. 2018 vydala v souladu s § 11 odst. 1 a § 102 odst. 2
písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, k uplatnění
ustanovení § 18 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění
pozdějších předpisů, toto nařízení (dále jen „Nařízení“):
Článek 1
Úvodní ustanovení
1.1 Tímto Nařízením se mění Nařízení statutárního města Karviná č. 8/2010, kterým se vydává
Tržní řád (dále jen „Nařízení č. 8/2010“) ve znění pozdějších změn, způsobem uvedeným
v Článku 2 tohoto Nařízení.
Článek 2
Změna Nařízení č. 8/2010, kterým se vydává Tržní řád
2.1 V čl. 1 bod 1.1, v čl.3 bod 3.15, v čl. 4 bod 4.1, v čl.8 bod 8.2 a v čl. 9 bod 9.1 se vypouští text
„Statutárního“ a nahrazuje se textem: „statutárního“.
2.2 V čl. 3 bod 3. 14 se za text: „prodej nebo nabídka zboží a poskytování služeb“ vkládá nový text:
„mimo provozovnu“.
2.3 V čl. 3, bod 3.16 se vypouští text poznámky pod čarou 3) a nahrazuje se textem: „§ 420 a 421
zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů;“.
2.4 V čl. 6 bod 6.2 se text: „Restaurační zahrádky a předsunutá“ vypouští a nahrazuje textem:
„Předsunutá“ a dále se text: „Provozní doba restauračních zahrádek na ploše Masarykova
náměstí a přilehlých komunikací je bez omezení.“ vypouští.
2.5 V čl. 8 bod 8.3 se za text: “Pochůzkový prodej na území“ vkládá text: „statutárního“.
2.6 V čl. 9 bod 9.3 se vypouští poznámka pod čarou 7) a 8) a nahrazují se novou poznámkou pod
čarou 6): „6) § 4 zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích ve znění pozdějších předpisů;“.
2.7 V příloze č. 1 Nařízení se prodejní místo: „parkoviště (horní) přilehlé k prodejně BILLA parc. č.
551, k. ú. Karviná-město vedle OD Prior“ vypouští.
2.8 V příloze č. 1 Nařízení se adresa prodejního místa: „ul. Božkova p. č.: 411/213 k. ú. Ráj (u
prodejny Teppich mimo parkovací místa vyhrazená MMK*)“ vypouští a nahrazuje adresou: „ul.
Božkova p.č. 411/213 k. ú. Ráj (mimo parkovací místa vyhrazená MMK*)“.
2.9 V příloze č. 1 Nařízení se za prodejní místo ul. Božkova p.č. 411/213 k. ú. Ráj (mimo parkovací
místa vyhrazená MMK*) vkládá nové prodejní místo:

Adresa

Kapacita

Doba
provozu

Prodejní
doba

Druh
prodávaného
sortimentu
nebo
poskytované
služby

Vlastnictví

Typ zařízení

Ul. U Hřiště,
Před Městským
fotbalovým
stadionem)
p. č. 594/14, 594/33

10 m2

k. ú. Ráj

při
fotbalových
utkáních

viz čl. 6 odst.
6.1

občerstvení

statutární
město
Karviná

(v blízkosti vstupů do
stadionu)

mobilní a
přenosná
prodejní
zařízení,
pojízdný
prodej

2.1 V příloze č. 1 Nařízení se za prodejní místo Urnový háj p.č.: 1778, 1782/2, 1779/2 k. ú. Karvináměsto vkládá nové prodejní místo:

Adresa

Kapacita

Doba
provozu

Prodejní
doba

Druh
prodávaného
sortimentu
nebo
poskytované
služby

Vlastnictví

Urnový háj
p. č. 1779/4
k. ú. Karviná-město

bez
specifikace

celoročně

viz čl. 6
odst. 6.1

květiny,
květinové
vazby, svíce

soukromé

Typ zařízení

mobilní a
přenosná
prodejní
zařízení,

Článek 3
Účinnost změny Nařízení
3.1 Toto Nařízení bylo schváleno usnesením Rady města Karviné č. 4621 ze dne 23. 04. 2018 a
nabývá účinnosti 15. dnem po dni vyhlášení.

Ing. Jan Wolf v. r.
primátor
Karel Wiewiórka v. r.
náměstek primátora

