Obec Medový Újezd
Nařízení č. 1/2019 o zákazu podomního a pochůzkového prodeje
na celém správním území obce Medový Újezd
Zastupitelstvo obce Medový Újezd se usneslo dne 27. 2. 2019 na základě
ustanovení § 18 odst. 4 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání
(živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 11
odst. 1, § 84 odst. 3 a § 102 odst. 4 ve spojení s odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vydat toto nařízení
obce:
Čl. 1
Úvodní ustanovení
Předmětem tohoto nařízení je zákaz podomního a pochůzkového prodeje na celém
správním území obce Medový Újezd s cílem zvýšit bezpečnost obyvatel
a návštěvníků obce a vytvořit příznivé podmínky pro život obyvatel a návštěvníků
obce. Nařízení je závazné pro celé území obce Medový Újezd bez ohledu
na charakter prostranství a vlastnictví k němu.
Čl. 2
Vymezení pojmů
1. Podomní prodej je prodej zboží nebo poskytování služeb prováděný mimo
provozovnu a provozovaný formou pochůzky (obchůzky), při němž je
potenciální uživatel zboží nebo služeb bez předchozí objednávky vyhledán
prodejcem z okruhu osob mimo veřejně přístupná místa, zejména obcházením
jednotlivých bytů, domů apod.
2. Pochůzkový prodej je prodej zboží nebo poskytování služeb, u kterého
nedochází k umístění prodejního zařízení a zboží. Není rozhodující, zda ten,
kdo poskytuje služby nebo prodává, popř. nabízí zboží, se přemisťuje nebo
stojí na místě.
Čl. 3
Zakázané druhy prodeje zboží a poskytování služeb
Na celém území obce Medový Újezd je zakázán podomní a pochůzkový prodej.
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Čl. 4
Výjimka
Toto nařízení se nevztahuje na prodej zboží a poskytování služeb mimo provozovnu
při slavnostech, sportovních a kulturních akcích a na veřejné sbírky dle zákona
č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů.
Čl. 5
Kontrola a sankce
Kontrolu dodržování tohoto nařízení provádí Obecní úřad Medový Újezd
prostřednictvím svých zaměstnanců. Porušení tohoto nařízení se postihuje podle
účinných právních předpisů.
Čl. 6
Závěrečná ustanovení
Vydání tohoto nařízení č. 1/2019 schválilo Zastupitelstvo obce Medový Újezd svým
usnesením č. 1 bodu 7 ze dne 27. 2. 2019.
Čl. 7
Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.

Ilona Zbuzková v.r.
.......................................................
Ilona Zbuzková
místostarostka obce Medový Újezd

Jaroslava Šrámková v.r.
........................................................
Jaroslava Šrámková
starostka obce Medový Újezd
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