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obec Dobřejovice
Nařízení obce č'. illzoLľ
o zákazu podomního a pochůzkového prodeie
Zastupitelstvo obce Dobřejovice se na svém jednáníze dne 5. dubna 20].8 usneslo usnesením č.
2oL8/41/04 vydat na základě ustanovení5 18, odst. 4zák'č' 455/I99L Sb., o živnostenském
podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějšíchpředpisů, v souladu s 5 11 odst. 1-, $ 84 odst. 3 a
5 102 odst. 4 ve spojenís odst. 2 písm. d) a zákona č.IŻ8lŻ0ooSb., o obcích (obecní zŕízení),ve znění
pozdějšíchpředpĺsů, toto nařízení:

Preambule
Záměrem tohoto nařízeníje omezenínekalých obchodních praktik podomních prodejců a zajištěnĺ
ochrany obyvatelstva před případnými negativními vlivy ze strany nepoctivých obchodníků.

čIánek l.
Základní poimy

L.

Podomním prodejem se rozumí všechny formy prodeje zboŽí a poskytování služeb bez
předchozíobjednávky, případně i pouhá nabídka zbožíčisluŽeb, kteréjsou provozovány
fyzickými osobami či zástupci právnických osob obchůzkou jednotlivých bytů, domů nebo
objektů sloužícíchk rekreaci.
Ż. Pochůzkovým prodejem se rozumínabídkaprodej čiposkytováníslužeb provozovaných mimo
provozovnu k tomu určenou formou pochůzky, bez prodejního zařízení, při němž je zákazník
vyhledáván na veřejně přístupných místech'

článek lt.
Zakázané druhy prodeje zbožía poskytování služeb
V k.ú. obce Dobřejovice je pochůzkový i podomní prodej zakázán

čIánek tl!.
Kontrola a sankce

1.

Ż'
3.

Kontrolu dodržovánítohoto nařízeníprovádíoU Dobřejovice prostřednictvím pověřených
osob.
PorušĹli fyzická, právnická nebo podnikajícífyzická osoba povinnost stanovenou tímto
nařízením, můžejí být podle ustanovení 5 4 odst. 3 zák. ć. Ż5LlŻo76 Sb., zákona o některých
přestupcích, ve zněnípozdějších předpisů uložena pokuta až do výše 100.000,- Kč'
DopustĹli se přestupku podle odstavce 2fyzická osoba, lze jíuložitomezujícíopatření.
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čtánek lv.
prodeje
poskytování
Druhy
zbožía
služeb, na které se toto nařízení nevztahuje
Toto nařízeníse nevztahuje na předem ohlášený, a oU Dobřejovice schválený prodej zbožía
poskytovánísluŽeb při různých sportovních, kulturních, nebo společenských akcích a slavnostech, v
pojízdných prodejnách, ohlášený stánkový prodej a ohlášené veřejné sbírky'

č!ánek s
Závěrečnéustanovení
Toto nařízení nabývá účinnostipatnáctým dnem po jeho vyhlášení, tedy vyvěšení na úřednídesce
obce Dobřejovice.

lng. Pavel Brotánek
m

ístosta rosta obce Dobřejovice

Vyvěšeno na úřednídesce oÚ oobřejovice dne Lo.4.2oL8

Sejmuto z úřednídesky oÚ oobřejovice dne:

sta rosta

řejovice

t

oBEC DoBŘEJovICE

NÁ NÁvsl zo. posŘpJoVlCE.25l ol ŔíČłNy.oKREs pReHł-vÝcHĺlo

obec Dobřejovice

Nařízení obce č,. LlzoL8
o zákazu podomního a pochůzkového prodeje
Zastupitelstvo obce Dobřejovice se na svém jednáníze dne 5. dubna 2018 usneslo usnesením č.
ŻoL8/4L/o4 vydat na základě ustanovení 5 18, odst' 4 zák. ć. 455/199L Sb., o živnostenském
podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějšíchpředpisů, v souladu s 5 11 odst. L, s 84 odst' 3 a
5 102 odst. 4 ve spojení s odst. 2 písm' d) a zákona č.' I28/2ooo Sb., o obcích (obecní zŕízení),ve znění
pozdějšíchpředpisů, toto nařízení:
Preambule
Záměrem tohoto nařízeníje omezení nekalých obchodních praktik podomních prodejců a zajištěnĺ
ochrany obyvatelstva před případnými negativními vlivy ze strany nepoctivých obchodníků.

článek l.
Základní poimy

L'
2'

Podomním prodejem se rozumívšechny formy prodeje zboźía poskytováníslužeb bez
předchozíobjednávky, případně ipouhá nabídka zboŽíći služeb, které jsou provozovány
fyzickými osobami či zástupci právnických osob obchůzkou jednotlivých bytů, domů nebo
objektů sloužícíchk rekreaci'
Pochůzkovým prodejem se rozumínabídkaprodej či poskytováníslužeb provozovaných mimo
provozovnu k tomu určenou formou pochůzky, bez prodejního zařízení,při němž je zákazník
vyhledáván na veřejně přístupných místech'

článek ll.
Zakázané druhy prodeje zbožía poskytování služeb
V k.ú. obce Dobřejovice je pochůzkový i podomní prodej zakázán.

článek Ill.
Kontrola a sankce

1.

2.

3'

Kontrolu dodržovánítohoto nařízeníprovádí oU Dobřejovice prostřednictvím pověřených
osob.
PorušĹli fyzická, právnická nebo podnikajícífyzická osoba povinnost stanovenou tímto
nařízením, můŽe jíbýt podle ustanovenís 4 odst. 3 zák. č'25t/2o1'6 sb., zákona o některých
přestupcích, ve zněnípozdějších předpisů uloŽena pokuta až do výše 100.000,- Kč.
DopustĹli se přestupku podle odstavce Żfyzická osoba, lze jíuložitomezujícíopatření.
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čIánek !V.
Druhy prodeje zbožía poskytování služeb, na které se toto nařízení nevztahuje
Toto nařízeníse nevztahuje na předem ohlášený, a oU Dobřejovice schválený prodej zbožía
poskytováníslužeb při různých sportovních, kulturních, nebo společenských akcích a slavnostech, v
pojízdných prodejnách, ohlášený stánkový prodej a ohlášené veřejné sbírky.

článek s
Závěrečnéustanovení
Toto nařízenínabývá účinnostipatnáctým dnem po jeho vyhlášení, tedy vyvěšenína úřednídesce
obce Dobřejovice.

.-1
l', ) źz/
r
'

t.'J

lng. Pavel Brotánek
místostarosta obce Dobřejovice
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Vyvěšeno na úřednídesce oÚ oobřejovice dne 1o.4.2oL8
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