Obec Nový Přerov, Noyý Přerov 54, 691 81 Březí

IČ: 00600202

Nařízení Obce Nový Přerov
č.1/2013
o zákazu podomního prodeje
Zastupitelstvo obce Nový Přerov se na svém zasedání dne 28.2.2013 usneslo vydat na
základě zmocnění ve smyslu ustanovení § 18 odst. 3 zákona Č. 455/1991 Sb. o živnostenském
podnikání ( živnostenský zákon ), ve znění pozdějších předpisů, ustanovení § 11 a § 102 odst.
2, písm. d) zákona Č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů toto nařízení:

Čl. I
Základní pojmy
a) Podomním prodejem se rozumí prodej mimo provozovnu určenou k tomuto účelu
kolaudačním rozhodnutím podle zvláštního zákona, provozovaný formou obchůzky, přičemž
je potenciální uživatel zboží nebo služeb, bez předchozí objednávky, vyhledán prodejcem z
okruhu osob mimo veřejně přístupná místa, zejména obcházením jednotlivých domů, bytů
apod.
b) Pochůzkovým prodejem se rozumí prodej mimo provozovnu určenou k tomuto účelu
kolaudačním rozhodnutím podle zvláštního zákona, provozovaný formou pochůzky, přičemž
je potenciální uživatel zboží nebo služeb, bez předchozí objednávky, vyhledán prodejcem z
okruhu osob na veřejně přístupných místech. Pochůzkový prodej je uskutečňován zejména
bez prodejního zařízení.
c) Prodejním zařízením se rozumí:
- jakékoliv zařízení sloužící k prodeji, jehož umístěním dochází k záboru prostranství,
zejména stůl, pult, stánek, přenosný stánek, účelově upravený a vybavený vozík, stojan apod.
- automobil, přívěs nebo jiné silniční vozidlo sloužící k prodeji.
d) Prodejním zařízením se nerozumí
- zavazadla z nichž je přímo prodáváno zboží při drobném prodeji bez funkční vazby na
zkolaudovanou provozovnu.
- běžné reklamní tabule umístěné bez současného vystavení nabízeného zboží.

Čl. 2
-Zákaz prodeje
1. Podomní prodej, pochůzkový prodej a prodej bez prodejního zařízení je na celém území
obce Nový Přerov zakázán.

Čl. 3
Kontrola
1. Kontrola nad dodržováním povinností stanovených tímto nařízením je prováděna podle
zvláštních předpisů.
2. Porušení povinností stanovených tímto nařízením se postihuje podle zvláštních předpisů.

Čl. 4
Kontrola
1. Práva a povinnosti prodejců zboží, poskytovatelů služeb a provozovatelů stanovená
zvláštními právními předpisy nejsou tímto nařízením dotčena.

Čl. 5
Účinnost
1. Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.
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