NAŘÍZENÍ Č. 1/2018 – zákaz podomního prodeje

Zastupitelstvo obce Dolní Lánov se na svém veřejném zasedání dne 27. června 2018
usnesením č.
usneslo vydat na základě § 18 odst. 3 zákona č. 455/1991 Sb., o
živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s §
11 a § 102 102 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, toto nařízení:

Čl. 1
Předmět nařízení
Předmětem a účelem tohoto nařízení je zákaz podomního a pochůzkového prodeje na území
obce Dolní Lánov mimo provozovnu k tomu účelu kolaudačním rozhodnutím podle
zvláštního zákona prodej bez prodejního zařízení, bez obhledu na charakter prostranství a
vlastnictví k němu.

Čl. 2
Základní pojmy
Podomním prodejem se pro účely tohoto nařízení rozumí nabízení a prodej zboží, nabízení a
poskytování služeb mimo určené provozovny a objektech určených k bydlení, ubytování a
rekreaci bez předchozí objednávky.
Pochůzkový prodej se pro účely tohoto nařízení rozumí nabízení a prodej zboží, nabízení a
poskytování služeb mimo určené provozovny na veřejném prostranství s použitím
přenosného nebo neseného zařízení, aneb přímo z ruky. Není rozhodující, zda poskytovatel
se přemísťuje nebo postává na místě.

Čl. 3
Je zakázáno
Podomní a pochůzkový prodej na katastrálním území obce Dolní Lánov je zakázán.

Čl.
Kontrola
Kontrolu a dodržování tohoto nařízení provádí Obecní úřad Dolní Lánov prostřednictvím
pověřených osob.

Čl. 5
Sankce
1) Poruší-li právnická osoba nebo fyzická osoba, která je podnikatelem, při výkonu
podnikatelské činnosti povinnost stanovenou tímto nařízením, může ji být podle
zvláštního právního předpisu uložena pokuta až do výše 200.000,-Kč.
2) Poruší-li fyzická osoba povinnosti stanovené touto vyhláškou, může jí být podle
zvláštního právního předpisu uložena pokuta do výše 30.000,-Kč.

Čl. 6
Druhy prodeje zboží a poskytování služeb, na které se toto nařízení
nevztahuje
Toto nařízení se nevztahuje na prodej zboží a poskytování služeb mimo provozovnu při
slavnostech, sportovních a kulturních nebo jiných podobných akcích, včetně podomního a
pochůzkového prodeje provozovaného místními spolky při pořádání těchto akcí, na prodej
v pojízdné prodejně, na ohlášené očkování domácích zvířat, na vánoční prodej ryb, na
veřejné sbírky a na prodej zboží a služeb povolených Obecním úřadem Dolní Lánov.

Čl. 7
Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.

Bc. Jiří Svatý v.r.
místostarosta obce

JUDr. Miloslav Tomíček v.r.
starosta obce

