OBEC VELKÁ B UKOVINA
Nařízení obce č. 1/2016
o zákazu podomního a pochůzkového prodeje na území obce
Zastupitelstvo obce Velká Bukovina na svém zasedání dne 4. 4. 2016, vydává na základě § 11 odst. 1,
§ 84 odst. 3 a § 102 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů a v souladu s ustanovením § 18 odst. 3 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání
(živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, toto nařízení obce:
Čl. 1
Úvodní ustanovení
Předmětem tohoto nařízení obce je zákaz podomního a pochůzkového prodeje na území obce Velká
Bukovina s cílem zvýšit bezpečnost obyvatel v obci.
Čl. 2
Vymezení pojmů
1.

Podomním prodejem se pro účely tohoto nařízení rozumí nabídka, prodej zboží a
poskytování služeb mimo provozovnu, kdy je bez předchozí objednávky potencionální
spotřebitel vyhledáván zejména dům od domu, či v jiných objektech, kde dochází k pobytu
nebo shromažďování osob.

2.

Pochůzkovým prodejem se pro účely tohoto nařízení rozumí nabídka, prodej zboží a
poskytování služeb mimo provozovnu, kdy je bez předchozí objednávky potencionální
spotřebitel vyhledáván zejména z okruhu osob na veřejných prostranstvích, kdy nerozhoduje,
zda je prodej uskutečňován pomocí prodejního zařízení (např. vozík, taška, pult aj.) anebo
přímo z ruky, ani zda se prodejce pohybuje anebo stojí na místě.
Čl. 3
Zakázané druhy prodeje a poskytování služeb

1.
2.

Podomní prodej je na území obce Velká Bukovina zakázán.
Pochůzkový prodej je na veřejných prostranstvích obce Velká Bukovina zakázán.

Obec Velká Bukovina přistoupila k zákazu podomního a pochůzkového prodeje z důvodu ochrany
občanů obce před nekalými praktikami prodejců a z důvodu prevence kriminální činnosti na území
obce z důvodu častých stížností a podnětů z řad občanů.
Čl. 4
Kontrola a sankce
Kontrolu dodržování tohoto nařízení provádějí pověření pracovníci obecního úřadu Velká Bukovina.

Porušení povinností stanovených tímto nařízením se postihuje podle zvláštních právních předpisů1).
Čl. 5
Druhy prodeje zboží a poskytování služeb, na které se tato vyhláška nevztahuje
Toto nařízení obce se nevztahuje na prodej zboží a poskytování služeb mimo provozovnu při
slavnostech, sportovních, kulturních nebo jiných podobných akcích pořádaných obcí Velká
Bukovina, obcí založenými příspěvkovými organizacemi, nebo místními spolky.
Toto nařízení se rovněž nevztahuje na akce organizované dle zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných
sbírkách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Čl. 6
Závěrečná ustanovení
Toto nařízení obce nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení na úřední desce.

Jaroslav Kucharovič
starosta

Roman Vojta
místostarosta

Vyvěšeno na úřední desce dne:
Sejmuto z úřední desky dne:

20. 4. 2016
6. 5. 2016

§ 46 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, § 58 odst. 4 zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
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