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Tel., fax: 491 523 772
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Nařízení č. 1/2015,
o zákazu podomního a pochůzkového prodeje
Zastupitelstvo obce Heřmánkovice se na svém zasedání dne 13. dubna 2015, usnesením č. 8/7 usneslo vydat
na základě ustanovení § 18 odst. 3 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský
zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 11 odst. 1, § 84 odst. 3 a § 102 odst. 4 ve
spojení s odstavcem 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, toto nařízení:
ČL. 1
Úvodní ustanovení
Účelem tohoto nařízení je z důvodu převažujícího veřejného zájmu na zajištění veřejného pořádku,
bezpečnosti a ochrany sociálně a zdravotně znevýhodněných osob stanovit, které druhy prodeje zboží nebo
poskytování služeb prováděné mimo provozovnu určenou k tomuto účelu zejména kolaudačním
rozhodnutím, oznámením o užívání stavby nebo kolaudačním souhlasem podle zvláštního zákona 1) jsou na
území obce Heřmánkovice zakázány.

Pro účely tohoto nařízení se

ČL. 2
Vymezení pojmů

a) podomním prodejem rozumí prodej zboží či poskytování služeb nebo jejich nabízení realizované
pochůzkou jednotlivých domů nebo bytů bez předchozí objednávky,
b) pochůzkovým prodejem rozumí prodej zboží či poskytování služeb nebo jejich nabízení realizované
na veřejném prostranství s použitím přenosného nebo neseného zařízení nebo přímo z ruky, přičemž
není rozhodující, zda ten, kdo zboží prodává, se přemísťuje nebo setrvává na místě.
Čl. 3
Zakázané druhy prodeje zboží a poskytování služeb
Na území obce Heřmánkovice se podomní a pochůzkový prodej zakazuje.
Čl. 4
Druhy prodeje zboží a poskytování služeb, na které se toto nařízení nevztahuje
Toto nařízení se nevztahuje na:
a) prodej předmětů realizovaný v souladu se zákonem č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně
některých zákonů, veznění pozdějších předpisů,
b) prodej vstupenek na veřejné kulturní, zábavní nebo sportovní akce pořádané na území obce
Heřmánkovice,
c) nabízení služeb dle nařízení vlády č. 91/2010 Sb., o podmínkách požární bezpečnosti pro provozu
komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv,
d) poskytování terénních sociálních služeb, 2)
e) pochůzkový prodej realizovaný na restauračních zahrádkách nebo při veřejných kulturních,
zábavních nebo sportovních akcích,
f) zásilkový prodej,
g) prodej tisku prostřednictvím kamelotů,
h) ohlášené očkování domácích zvířat.

Čl. 5
Závěrečná ustanovení
1. Porušení povinností stanovených tímto nařízením se postihuje podle zvláštních prováních předpisů 3)
2. Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem po jeho vyhlášení.

v Heřmánkovicích dne 13. dubna 2015

starostka obce
Jana Králová

1)
2)
3)

místostarostka obce
Irena Gabrielová

Zákon č. 183/2006Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon ) , ve znění pozdějších předpisů
§ 33 odst. 4. zákona č. 108/2006Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.
§ 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

