Nařízení

Obce Bítovany č.1/2015,
zákaz podomního a pochůzkového prodeje
Zastupitelstvo obce Bítovany schválilo na svém zasedání dne 23. 3. 2015
usnesením č. 3.7/2015 v souladu s ustanovením § 18, odst. 3 zákona č.455/1991
Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů,
v souladu s ustanovením § 11 a § 102 odst. 2 písmeno d) zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, toto nařízení:

Článek 1
Základní pojmy
Podomním prodejem se rozumí všechny formy prodeje zboží a poskytování služeb
bez předchozí objednávky, případně i pouhá nabídka zboží či služeb, které jsou
provozovány fyzickými osobami či zástupci právnických osob obchůzkou jednotlivých
bytů, domů nebo veřejného prostranství, jakož i objektů sloužících k rekreaci.
Článek 2
Podomní prodej
Podomní a pochůzkový prodej je na území obce Bítovany včetně místní části
Bítovánky zakázán.
Článek 3
Druhy prodeje zboží a poskytování služeb, na které se toto nařízení nevztahuje
Toto nařízení se nevztahuje:
a) na prodej na návsi, který je minimálně týden předem řádně ohlášený na obecním
úřadě, nebo o tomto prodeji byli občané informováni prostřednictvím informačních
letáků
b) na prodej, který se uskutečňuje pojízdnou prodejnou
c) na prodej zboží a poskytování služeb při slavnostech, sportovních a podobných
akcích
d) na vánoční prodej ryb, stromků, jmelí a chvojí, čímž se rozumí jejich prodej od
první adventní neděle do 24. prosince
e) na velikonoční prodej kraslic a pomlázek, čímž se rozumí jejich prodej 20 dnů
před velikonočním pondělím
ČIánek 4
Kontrola
Kontrolu dodržování tohoto nařízení provádí Obecní úřad Bítovany prostřednictvím
pověřených osob, na základě písemného pověření.

ČIánek 5
Sankce
1. Poruší-li právnická osoba nebo fyzická osoba, která je podnikatelem při výkonu
podnikatelské činnosti povinnost stanovenou tímto nařízením, může jí být podle
zvláštního právního předpisu uložena pokuta až do výše 200.000,- Kč.
2. Poruší-li fyzická osoba povinnosti stanovené tímto nařízením, může jí být podle
zvláštního právního předpisu uložena pokuta do výše 30.000,- Kč.
Porušení tohoto nařízení se postihuje podle zvláštních právních předpisů dle zákona
č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
Článek 6
Závěrečná ustanovení
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 24.3.2015.
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