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Nařízení obce č. 12a21
o zákazu podomního a pochůzkovéhoprodeje

obce zadníTřebaň

na území

ZastuPitelstvo obce Zadní Tr'ebaň se na svém zasedání dne 23.2.202l usnesením č.
16, Čj. \l202IlYZ usneslo vydatnazákladě ustanovení 18 odst. 4 zákonač.
§
45511991 Sb., o Živnostenském podnikání (živnostenský zákon),ve zněnipozdějších
PředPisŮ, a v souladu s ustanovením § 1 1 odst. 1 , § 84 odst. 3 u § 102 odst. 4 ve
sPojení s odst. 2 písm. d) a zákona č. 12812000 Sb., o obcích (obecní zřízení),ve
znění pozdějších předpisů, toto na1ízení:

čt. t ťJvodníustanovení
Předmětern tohoto nařízeníobce je stanovit, které forrny prodeje zbožínebo
PoskYtování sluŽeb, prováděné mirno provozovnu, určenou k tomuto účelu
kolaudaČnímrozhodnutírn podle zvláštního zákonaf1]) na izemí obce ZadníTřebaň
jsou zakázány.

Č1.2 Vymezení pojmů
Pro účelytohoto nařízení se vymezují pojrny:
1. Podomním prodejefil se pro účelytohoto nařizení rozumí nabízenía prodej zboží
nebo nabízeni a poskytování služeb provozované formou pochůzky, kdy jebez

Předchozí objednávky v objektech určených k bydlení, ubytování a rekreaci
prodáváno zbožínebo poskytovány služby.

2.PochŮzkovýrn prodejern se rozumí prodej zbožínebo poskytování služeb na
veřejnérn Prostranství s použitímpřenosného nebo neseného zařízeni(konstrukce,
tYČe, závěsného pultu, ze zavazadel, tašek a podobných zaíízení)nebo přímo z ruky,
PřiČemŽ není rozhodující,zdaten,kdo zboží.nebo služby prodává či nabízí,se
přerníst'uje nebo postává na rnístě.

čt. r
zakázané formy prodeje zbožía poskytování služeb
Na Úzerní obce Zadní Třebaň se podomní prodej a pochůzkový prodej zakazují.

Str.

l

čl. q vý.iimky
'I'oto rrařízení se rrevztahu.je na prodej
a provozování služeb mimo provozovnu při
al<cích, l<teré pořádá nebo spolupořádá obec 7_,adní l'řebaň, nebo nrístr-rí spolek
(Staročesl<ó máje, Posvícení, Masopust, Císař.ský průvod apod.)

čl. s závérečná ustanovení
Porušenípovinností stanovených tírnto nařízením se postihuj0 podle zvláštních
právních předpisů |2 |).
1.

2.'I'oto naříz,ení nabývá účinnostidnem I5.3.202L
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|1])Zákonč. l83/2006Sb.,oťtzetnlríniplánovártíastavebtlítrrřádtr(stavebnízákon),vezněItí pozclě.jších

předpisů

[,2l)7,ál<onč.25ll20l6 Sb., o rlčkterých přestLlpcíclt, veznětiípozdě.iších přestLrpků - § 4
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