OBEC SKORONICE
Nařízení obce Skoronice č. 1/2014,
kterým se zakazuje podomní a pochůzkový prodej v obci
Zastupitelstvo obce Skoronice se na svém zasedání dne 27. března 2014 usneslo
na základě zmocnění dle §18, odst.3 zákona č. 455/1991 o živnostenském
podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 11 a
§ 102 odst. 4 zákona č.128/2000 Sb o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších
předpisů toto nařízení:
Čl. 1
Vymezení pojmů
1. Podomním prodejem se rozumí prodej nebo nabízení zboží a služeb bez
předchozí objednávky provozovaný obchůzkou domů, bytů a budov určených
k bydlení.
2. Pochůzkovým prodejem se rozumí prodej a nabízení zboží a služeb mimo
provozovnu určenou k tomuto účelu s použitím přenosného zařízení nebo
z ruky a takový prodej, při němž je potencionální uživatel zboží nebo služeb
vyhledáván z okruhu osob na veřejném prostranství.
Čl. 2
Zákaz podomního a pochůzkové prodeje
1 . Podomní prodej na území obce Skoronice je zakázaný
2. Pochůzkový prodej na veřejných prostranstvích obce Skoronice je zakázaný

Čl. 3
Prodej zboží a poskytování služeb na které se tato vyhláška nevztahuje
Zákaz uvedený v čl. 2, odst. 1 a 2 nařízení obce č.1/2014 se nevztahuje
a) na zásilkový prodej
b) na vánoční prodej ryb a stromků
c) na veřejné sbírky
d) na ohlášené očkování domácích zvířat
e) na prodej v pojízdné prodejně a obdobném zařízení sloužícímu k prodeji
f) na nabídku a prodej zboží a poskytování služeb při školních a kulturních
akcích, veřejných vystoupeních a sportovních podnicích.
Čl. 4
Sankce
1. Poruší-li tuto vyhlášku právnická nebo fyzická osoba, která je podnikatelem při
výkonu podnikatelské činnosti může jí být podle ustanovení § 58 odst. 4
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů uložena pokuta
až do výše 200 000,- Kč.
2. Poruší-li fyzická osoba zákaz stanovený touto vyhláškou, může jí být podle
ustanovení § 46, odst. 3 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění
pozdějších předpisů uložena pokuta do výše 30 000,- Kč.

Čl. 6
Účinnost
Nařízení obce Skoronice č. 1/2014 nabývá účinnosti 15. dnem od jeho vyhlášení,
tj. 15. dubna 2014.

………………………………..
Marek Vašíček
místostarosta obce

Vyvěšeno na úřední desce: 31.3. 2013
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…………………………………
Jan Grombíř
starosta obce

