obec Krčmaň
Nařízení obce Krčmaílč.ll2020,
o zákazu podomního a pochůzkovéhoprodeje na űzemí obce

Zastupitelstvo obce Krčmaň se na svém zaseđáni dne 26.8.2020 usnesenim ě. 04/2020 usneslo
vydat na základě ustanovení $ 18 odst. 4 zźtkona č,. 455/1991 Sb., o Živnostenském podnikání
(Živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a vsouladu sustanovením $ 1l odst. 1,
$ 84 odst. 3 a $ 102 odst. 4 ve spojení sodst. 2 písm. d) zźtkona č.12812000 Sb., oobcích
(obecní zŕizení),ve znění pozdějšíchpředpisů, toto nařízení:

cl. I
Úvodní ustanovení
Předmětem tohoto natizeni obce (dále jen ,,naÍizení") je stanovit, které formy nabídky
a prodeje zboži (dále jen
zboži") nebo nabídky a poskýování sluŽeb (dále jen
',prođej
služeb") prováděné mimo provozovnu uľčenouk tomuto účelu
',poskýování
rozhodnutím, opatřením nebo jiným úkonem vyŽadovaným stavebním zákoneml)
jsou v obci Krčmařlzakázány.

2.

Učelem tohoto naŤizęĺije nenarušování ochľany obydlí, zajištěníveřejného pořádku
a zvýšeni bezpeěnosti obyvatel obce Kľčmaň.

cr.2

Yymezení pojmů
Pro účelytohoto naÍizęni se vymezují pojmy:
1. Podomním pľodejem se rozumí prodej zboŽi nebo poskýování sluŽeb pľovozovaný
bez pevného stanoviště obchůzkou jednotlivých bytů, domů, budov apod. bęz
předchozí objednávky.

2.

Pochůzkoqýłrn prodejem se ľozumíprodej zboži nebo poskýování služeb na veřejně
přístupných místech s použitímpřenosného nebo neseného zaÍizení(konstrukce, tyče,

závěsného pultu, ze zavazadel, tašek a podobných zařizení) nebo přímo zruky,
přičemŽ není rozhodující,zda ten, kdo zboži nebo sluŽby prodává či nabízí'se
přemístĘe nebo postáv á na místě.

cl.3
Zakázané foľmy prodeje zboźía poskytování služeb
Na územíobce Kľčmaňse podomní prodej a pochůzkoý prodej zakanlji.

'1Zákon č' 183/2006 Sb., o územnímplánování a stavebním řádu (stavebnízákon), ve zněnípozdějších
předpisů.

čl. ł
Závěrečná ustanovení

1. Porušenípovinnqstí stanovených tímto natizęnim se postihuje podle zvláštních
právních předpisů').

2.

Toto nařízeni nabýváúčinnosti dnem 14.9.2020
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Mgľ. Zdeněk J
starosta o

Vyvěšeno na úřední desce

dne:

Ladislav Domes
místostarosta obce

27.08.2020

Sejmuto zűÍedni desky dne:
Současně zveřejněno na elektronické úřednídesce.
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ł odst. 'l zákona

č.251t2o16 Sb., o někteých přestupcích

