Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a rady (EU)
2016/679 , o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o
volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně
osobních údajů a aplikačních zákonů ČR).
Nejsou dotčena práva podle § 16 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení) oprávněných osob uvedených v § 16 a § 17 téhož zákona.
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Příspěvek do 22. schůze Rady města Kuřimi konané dne 18.08.2021
Nařízení města Kuřimi č. 2/2021, kterým se vydává tržní řád
Obsah materiálu:

Důvodová zpráva

Materiál předkládá:

Mgr. Ing. Drago Sukalovský - starosta

Materiál zpracoval:

Ing. Silvie Ondrášková - interní auditor

Vedoucí odboru:
Důvodová zpráva:
Město Kuřim má vydané Nařízení města Kuřimi č. 1/2021, kterým se vydává tržní řád. Toto nařízení
schválila RM usn. č. R/2021/0204 dne 12.05.2021.
Dne 25.06.2021 zaslal Krajský úřad Jihomoravského kraje Výzvu ke zjednání nápravy ve věci tohoto
nového nařízení (S-JMK 75461/2021 OKP) s odůvodněním, že nařízení města je v části v rozporu se
zákonem, kdy při jeho tvorbě nebyla řádně uplatněna obecná kritéria tvorby právních předpisů, resp.
že nařízení města je zčásti neurčité, pojmově nepřesné a pro okruh svých adresátů obtížně
srozumitelné. Na základě tohoto konstatování bylo nutné nařízení upravit.
Dále bylo třeba doplnit do nařízení nové plochy, které se povolují pro provoz stánku rychlého
občerstvení, konkrétně část pozemku u obchodního domu Kaufland a část pozemku u OC Zahrádky,
které v nařízení nebyly vymezeny.
V souvislosti se zákazem podomního a pochůzkového prodeje je nutné dle doporučení JMK
v důvodové zprávě zmínit, že tento zákaz se stanovuje s ohledem na převažující veřejný zájem
spočívající v zajištění bezpečnosti obyvatel města, především pak k ochraně bezpečnosti seniorů.
V souladu s ustanovením § 61 odst. 3 zákona o obcích zaslalo město Kuřim dne 03.08.2021 na
Krajský úřad Jihomoravského kraje žádost o metodickou a odbornou konzultaci ve věci návrhu nového
nařízení. Následně Krajský úřad Jihomoravského kraje zaslal dne 16.08.2021 a 17.08.2021 nové
připomínky k návrhu nařízení, které byly následně zapracovány do nového nařízení, tak, aby byly v
souladu se zákonem.
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Radě města Kuřimi je nyní předkládáno nové Nařízení města Kuřimi č. 2/2021, kterým se vydává tržní
řád, ve kterém jsou připomínky Krajského úřadu Jihomoravského kraje plně zapracovány. Účinnost
nového nařízení nabývá patnáctým dnem po dni jeho vyhlášení.

Návrh na usnesení:
RM
vydává
Nařízení města Kuřimi č. 2/2021, kterým se vydává tržní řád, s účinností patnáctým dnem po dni
vyhlášení.
Termín plnění: 19.08.2021
Zodpovídá: Ing. Silvie Ondrášková - interní auditor
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