Obec Heřmánkovice
549 84 Heřmánkovice 215

Tel.,fax: 49I523 772
Email: uradídl,hermankovice.cz
obec@hermankovice.cz

Nařízení č.|/2015,
o zákazu podomního a pochůzkovéhoprodeje
Zastupitelswoobce Heřmánkovice se na svémzasedánídne l3. dubna 2015 , usnesenímě. 8l7 usnes|o
vydat na zák|aděustanovení$ 18 odst.3 zákonač.455l|991Sb. , o živnostenském
podnikání (živnostenský
zákon), ve zněnípozdějších
předpisťr,
a vsouladu sustanovením$ ll odst. l, $ 84 odst.3 zákona č.
12812000Sb., o obcích(obecnízÍizení),ve zněnípozdějšíchpředpisů'toto nařízení:

Čr.t

Ú'odní ustanovení
.
Uče|em tohoto naÍízeníje z důvodu převažujícíhoveřejného zájmu na zajištěníveřejného pořádku'
bezpečnostia ochrany sociálně a zdravotně znevýhodněnýchosob stanovit,kterédruhy prodeje zbožínebo
poskytování s|uŽeb prováděné mimo provozovnu určenou k tomuto úče|uzejména kolaudačním
rozhodnutím,
oznámenímo uŽívání
stavbynebo kolaudačním
souhlasempod|ezvláštníhozákona ') 1sou na
územiobce Heřmánkovice zakázánv.

Čl-.z

Pro účelytohoto nařízeníse

Vymezení pojmů

a) podomnímprodejemrozumí prodej zboŽi ěi poskytovánís|užebnebojejich nabízenírealizované
pochůzkoujednotlivýchdomůnebo bytůbez předchozíobjednávky)
b) pochůzkovýmprodejem rozumíprodej zbožíči poskýování s|užebnebojejich nabízenírealizované
na veřejnémprostranstvís použitímpřenosnéhonebo nesenéhozaíízenínebo přímo zruky, přičemž
nenírozhodující,zda ten, kdo zboŽíprodává,se přemísťujenebo setrvávána místě.

čl.s

Zakázané druhy prodeje zbožía poskytování služeb
Na územíobce Heřmánkovice se podomnía pochůzkovýprodej zakazuje.

ct.4

Druhy prodeje zbožia poskytování s|užeb, na které se toto nařízenínevztahuje
Toto nařízeníse nevztahujena:
a) prodejpředmětůrealizovanýv souladuse zákonemč. |1.112001
Sb.' o veřejnýchsbírkác|ra o změně
někteých zákonů,vezněnípozdějších
předpisů,
b) prodej vstupenek na veřejné kulturní, zábavní nebo sportovní akce pořádané na území obce
Heřmánkovice,
c) nabizeníslužebd|e nařízenívlády ě. 9|12010 Sb.' o podmínkáchpožárníbezpečnostipro provozu
komínů'kouřovodůa spotřebičů
paliv,
d) poskýováníterénních
sociá|níchslužeb,,)
e) pochůzkový prodej rea|izovaný na restauračnic|lzahrádkách nebo při veřejných kulturních '
zábavníclrnebo sportovníchakcích,
f) zásilkový prodej,
g) prodej tisku prostřednictvímkamelotů,
h) ohlášenéočkovánídomácíchzvíÍat.

ct.5

Závěrečná ustanovení
I

povinnostístanovenýchtímtonařízením
Porušení
prováníchpředpisů3'
se postihujepodle zvláštníclr

2 . Toto nařízenínabývá účinnostipatnácým dnem po jeho vyhlášení.

v Heřmánkovicích dne 13.dubna20 | 5
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Zákonč.|83/2006Sb.,
p|ánování
o územním
a stavebním
řádu (stavebnizákon
předpisů
), ve zněnípozdějších
::
4.
zákonač.
odst.
l08/2006sb.,
o
sociálních
s|uŽbách
pozdějších
ve
znění
předpisů.
s
,
1]
,/
Sb.,o přestupcích
předpisů.
$ 46 odst.I zákonač.200l1990
' ve zněnípozdějších
$ 58 odst.4 zákonač.128l20}o
Sb'' o obcích(obecnízÍízeni),
ve zněnípozdějších
předpisů

