obec Dobřejovice
Nařízeníobce

č'. tlzozo,

o zákazu podomního a pochůzkového prodeje
Zastupitelstvo obce Dobřejovice se na svém jednání ze dne 13' února 2020 usneslo usnesenĺm Č.
2o2o/L6/o8 vydat na základě ustanovení 5 18 odst. 4 zák. ć'. 45511991' Sb., o živnostenském
podnikání (Žĺvnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s 5 11odst' 1, $ 84 odst' 3 a
5 102 odst.4ve spojenís odst. 2 písm' d)a zákona č.L28l200o Sb., o obcích (obecnízŕízení),ve znění
pozdějšíchpředpĺsů, toto nařízení:

Preambule

Účelem tohoto nařízení obce je stanovit, které formy prodeje zbožínebo poskytování služeb
prováděné mimo provozovnu určenou k tomuto účelukolaudačnímrozhodnutí podle zvláštního
zákona1) na územíobce Dobřejovice jsou zakázány.

článek r.

Základní poimy

1)

Podomním prodejem se rozumí všechny formy prodeje zboŽí a poskytování služeb nebo nabízení
prodeje zboŽí či poskytování služeb provozovaný bez pevného stanoviště obchůzkou jednotlĺvých
bytů, domů, budov apod. bez předchozí objednávky.

2)

Pochůzkovým prodejem se rozumí prodej zbožínebo poskytování služeb nebo nabízení prodeje
zbožíči poskytování služeb na veřejném prostranství s použĺtímpřenosného nebo neseného
zaŕízeni (konstrukce, tyče, závěsného pultu, ze zavazadel, tašek a podobných zařízení) nebo
přímo z ruky, přičemžnení rozhodující,zda ten, kdo zbožínebo sluŽby prodává či nabízí,se
přemísťuje nebo postává na místě.

článek z.
Zakázané formy prodeje zbožía poskytování služeb
Na celém územíobceDobřejovice je pochůzkový i podomní prodej zakázán

článek g.
Formy prodeje zbotía poskytováníslužeb, na které se toto nařízení nevztahuje
Toto nařízeníse nevztahuje na:

1'. nabídku a prodej zbožípři různých sportovních, kulturních, nebo společenských akcích a
slavnostech,

2'
3'
4.

na prodej zbožívpojízdných prodejnách,

akce organizované podle zákona č.II7l2o01 sb., o veřejných sbírkách a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějšíchpředpisů,
ohlášené očkovánídomácích zvířat.

č!ánek ł.
Kontrola a sankce

r.)

2)

Kontrolu dodržovánítohoto nařízení provádí oÚ oobřejovice prostřednictvím pověřených osob.
Porušenípovĺnnostístanovených tímto nařízením se postihuje podle zvláštních právních
předpĺsfi.2)

čIánek s
Zrušujícíustanovení
Zrušuje se nařízení obce Dobřejovice č. t/2ol8 o zákazu podomního a pochůzkového prodeje ze dne
LO.4.20L8.

článek s.
Závěrečné ustanovení
Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem po jeho vyhlášení, tedy vyvěšenína úřednídesce
obce Dobřejovice.

I

Martĺn Sklenář

lng. Jan

místostarosta obce

starosta obce

Vyvěšeno na úřednídesce dne: 1'4.2.zoŻo
Sejmuto z úřednídesky dne:

Účinnost:

1)
2)

2g.2'2o2o

Zákon č. 183/2006 sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
ś4 odst. 1 zákon a

č'

251-/Ż01-6 sb., o některých přestu pcích

