obec Černotín

Nařízení č. 1

12019

o zákazu podomního a pochůzkového prodeje na územíobce
Zastupitelstvo obce Černotínse na svém 6.zasedání dne 1o'1o.2o19 usneslo vydat
na základě ustanovení s 18 odst'4 zákona č'4551199íSb., o živnostenskémpodnikání
(Živnostenský zákon), ve znění pozdějšíchpředpisů, a v sou|adu s ustanovením $11
ods.í, s84 odst. 3 a $102 odst'4 ve spojení sodst.2 písm. d) a zákona č. 12812000
Sb., obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, toto nařízení:

Clánek

1

Úvodní ustanovení

1. Předmětem tohoto nařízeníobce (dále

2.

jen ,,nařízení") je stanovit, které formy
nabídky a prodeje zboŽí (dále jen ,,prodej zboŽí") nebo nabídky a poskytování
sluŽeb (dá!e jen ,,poskytování sluŽeb") prováděné mimo provozovnu určenou
k tomuto účelurozhodnutím, opatřením nebo jiným úkonem vyŽadovaných
stavebním zákonem1) jsou v obci Černotínzakázány.
Účebm tohoto nařizení je nenarušování ochrany obydlí, zajištěníveřejného
pořádku a zvýšeníbezpečnosti obyvatel obce Černotín.

Clánek 2
Vymezení pojmů
Pro účelytohoto nařízení se vymezují pojmy:
1' Podomním prodejem se rozumí prodej zboŽi nebo poskytování sluŽeb
provozovaný bez pevného stanoviště obchůzkou jednotlivých býů, domů,
budov apod' bez předchozí objednávky.
2' Pochůzkovým prodejem se rozumíprodej zbožínebo poskytovánísluŽeb na

veřejném prostranství pouŽitím přenosného nebo neseného zařízení
(konstrukce, tyče, závěsného pultu, ze zavazadel, tašek a podobných
zařizení) nebo přímo zruky, přičemŽ není rozhodující, zda ten, kdo zboží
nebo sluŽby prodává či nabízí, se přemisťuje nebo postává na místě.

1

) zákon č. 183/2006 Sb., o územnímplánování a stavebním řádu (stavebn í zákon\, ve znění pozdějších
předpisů.

Clánek 3
Zakázané formy prodeje zboŽí a poskytování služeb
Podomní prodej, pochůzkový prodej a prodej bez prodejního zařízeníje na celém
územi obce Černotínzakázán.

ČHnek 4
Výjimka
Toto nařízení se
a) na prodej
b) na prodej
předmětů

c)

d)
e)

0

g)

neváahuje:
potravin v pojízdnéprodejně
předmětů v souvislosti s veřejnou sbírkou. Podmínky prodeje těchto
upravuje zvláštní předpis
na prodej zboži a poskytování sluŽeb mimo provozovnu při slavnostech,
sportovních, kulturních nebo jiných podobných akcích
na pracovníky smluvních dodavatelů elektrické energie a plynu
na vánočníprodej ryb
kominické sluŽby
očkováni zvířat

Clánek

5

Záyěrečné ustanovení

1. Porušení povinností stanovených

2.

3'

tímto nařízením se postihuje podle zvláštních
právních předpisů z).
Kontrolu tohoto nařízení jsou oprávněni provádět obecní úřad Černotín
prostřednictvím Městské policie Hranice a Policie ČR.
Toto nařízení nabývá účinnostipatnácým dnem po dni vyhlášení.

I

MichalVacek

místostarosta

Vyvěšeno na úřední desce dne: 4ď,40 /04?
Sejmuto z úřední desky dne:

2)

S 4 odst' 1 zákona č.251t2016 Sb.' o někteých přestupcích.
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ýs
starosta

