Obec Bystřička
Nařízení Obce Bystřička č. 1/2015,
kterým se stanovuje zákaz podomního a pochůzkového prodeje
Zastupitelstvo obce Bystřička dle § 102/4 zákona o obcích se na svém zasedání dne 24.3.2015
usnesením č. 6/11 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 odst. 1 a § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128 /2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, toto nařízení,
takto:

Čl. 1
Vymezení pojmů
1.1

Podomním prodejem se rozumí prodej, kdy je bez předchozí objednávky dům od
domu nabízeno a prodáváno zboží a poskytování služeb.

1.2

Pochůzkovým prodejem se rozumí nabídka prodeje zboží nebo nabídka poskytování
služeb, u kterého nedochází k umístění prodejního zařízení nebo zboží, je provozovaný
formou pochůzky, při čemž je potencionální uživatel zboží nebo služeb vyhledáván
prodejcem z okruhu osob na veřejném prostranství.

Čl. 2
Zakázané druhy prodeje zboží a poskytování služeb
2.1

Podomní prodej je na území obce Bystřička zakázán.

2.2

Pochůzkový prodej je na veřejných prostranstvích obce Bystřička zakázán.

Čl. 3
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, kulturních, reklamních nebo jiných obdobných akcích, na
prodej pomocí automatů obsluhovaných spotřebitelem, na vánoční prodej ryb, na
prodej v pojízdné prodejně a na prodej předmětů v rámci konání veřejných sbírek dle
zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách ve znění pozdějších předpisů.
Čl. 4

Kontrola
Kontrolu dodržování tohoto nařízení provádí Obecní úřad Bystřička.

5.1

5.2

Čl. 5
Sankce
Poruší-li právnická osoba nebo fyzická osoba, která je podnikatelem, při výkonu
podnikatelské činnosti, povinnost stanovenou tímto nařízením, může jí být podle § 58
odst. 4 zákona č. 128 /2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, uložena pokuta až do výše 200.000,- Kč.
Poruší-li fyzická osoba povinnost stanovenou tímto nařízením, může jí být podle § 46
odst. 3 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, uložena
pokuta do výše 30.000,- Kč.

Čl. 6
Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.

V Bystřičce, dne 25.3.2015

Zbyněk Fojtíček
...................................
Starosta obce

Ing. Karel Hurta
…………………………
Místostarosta obce

Vyvěšeno na úřední desce dne: 25.3.2015
Sejmuto z úřední desky dne: 10.4.2015

Mgr. Pavel Kotrla
…………………………
Místostarosta obce

