Nařízení obce Záblatí č. 1/2015
o zákazu podomního a pochůzkového prodeje v obci ZÁBLATÍ

Zastupitelstvo obce Záblatí se na svém zasedání dne 1.4. usnesením č. 6 usneslo vydat na
základě zmocnění dle § 18 odst. 3 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání
(živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 11 a § § 102 odst. 4 č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, toto nařízení obce (dále
jen „nařízení“):
Čl.1
Účel nařízení
Předmětem toho nařízení je zákaz podomního prodeje nebo pochůzkového prodeje na území
obce Záblatí s cílem zvýšit bezpečnost obyvatel a návštěvníků obce a vytvořit příznivé podmínky
pro život obyvatel a návštěvníků obce.
Čl.2
Základní pojmy
Pro účely tohoto nařízení se rozumí:
a) nabídkou zboží - nabídka zboží, jeho prodej, nabídka služeb nebo jejich poskytování za
úplatu
b) podomním a pochůzkových prodejem - nabídka zboží, která je učiněna v objektu
určeném k bydlení nebo v jeho bezprostřední blízkosti, a to bez předchozího souhlasu
nebo objednávky potenciálního zákazníka. Podomním a pochůzkovým prodejem nejsou
celorepublikové veřejné sbírky a jiné charitativní nabídky. Podomním a pochůzkovým
prodejem však je i prodej zboží pro dobročinné účely.
Čl.3
Podomní a pochůzkový prodej
Podomní a pochůzkový prodej se na území obce Záblatí zakazuje.
ČI.4
Kontrola
Kontrolu dodržování tohoto nařízení provádí Obec Záblatí prostřednictvím pověřených osob a
Policie ČR.
Čl.5
Sankce
a) Poruší-Ii 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.
b) Poruší-Ii fyzická osoba povinnosti stanovené tímto nařízením, může jí být podle § 4 odst.
3 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, uložena pokuta
do výše 30.000 Kč.
Čl.6
Druhy zboží a poskytování služeb, na které se toto nařízení nevztahuje
Toto nařízení se nevztahuje na ohlášené veřejné sbírky, prodej zboží a poskytování služeb mimo
provozovnu při slavnostech, sportovních, kulturních nebo jiných podobných akcích, včetně
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prodeje v pojízdné prodejně různého druhu zboží, který je předem nahlášen na Obecním úřadě v
Záblatí..
ČI.7
Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1.4.2015
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Jaroslav Musil
místostarosta

Vyvěšeno na úřední desce obecního úřadu dne:
Vyvěšeno na elektronické desce:
Sejmuto z úřední desky obecního úřadu dne:
Sejmuto z elektronické desky:

..........................................
Ing. Květuše Dubjuková
starosta

23.4.2015
23.4.2015
10.5.2015

