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NARÍZENÍoBCE VRAŇANY

č.t/zot5
o zákazupodomního a pochůzkovéhoprodeje na územíobce Vraňany
Zastupitelstvo obce Vraňany schvaiuje a vydává dne 16. 12.2cl-5 v souladu s ust. 5 18 odst. 3)
zákona č,.455/tggt Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších
předpisů, a vsouladu sust. $ rr odst. r) a $ roz odst. z) písm. d) a odst. 4) zákona č.
tz8f zooo Sb., o obcích (obecní zÍízeni),ve znění pozdějšíchpředpisů, toto nařízení:

Čt. r

Vymezení pojmů
r) Podomním prodejem se rozumí prodej zbožičiposkytování služeb nebo nabízeníprodeje
zbožičiposlqytováníslužeb, provozovaný bez permého stanoviště obchůzkou jednotliých
bytů, domů, budov apod. bez předchozí objednáv\y. Podomním prodejem není prodej
zboŽí éi poskytování služeb nebo nabízení prodeje zboŽi či poslq1tování služeb, které jsou
realizovány na základě předchozí objednávlqy uživatelem domu, bytu, budovy apod.

z) Pochůzkovým prodejem se rozumí prodej zbožíči poskytování služeb nebo nabízení
prodeje zboži či poslqytování služeb rnimo provozovnu určenou ktomuto účelu
kolaudaěním souhlasem poďe zvláštního zákona1 s použitímpřenosného nebo neseného
zaÍizení(konstrukce, ýče, závěsného pultu, zavazadel, tašek a podobných zařízení) nebo
přímo z ruky. Pochůzkový prodej je zpraúdla provozován formou pochůzlcy, při nížje
potencionální uživatel zbožínebo služeb vyhledáván prodejcem z okruhu osob na
veřejném prostranství, přičemžnení rozhodující, zda ten, kdo zbožínebo služby prodává
či nabízí,se přemísťuje nebo postává na místě.

čt. z

podomního a pochůzkového prodeje
Na územíobce Vraňany (v částech obce Mlčechvosý a Vraňany) se podomní prodej
Záů<az

p

ochůzkoý prodej zakazují.

'zákon č' 183/zoo6 Sb., o územním plánová'rrí

a

stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů

a

Čt.s
Druhyprodeje zbožia poslcytování služeb, na které se toto nařízení nevztahuje
Toto nařízení se nevztahuje:

a)
b)
c)
d)
e)

0
g)
h)

na prodej zbožípomocí automatů obsluhovaných spotřebitelem
na prodej tisku prostřednicMm kamelotů
na zásilkoýprodej
na vánočníprodej ryb a stromků, jmelí a chvojí v období od ro. do z4. prosince

běžného roku

na velikonočníprodej kraslic a pomlázek

v

období ro dnů před velikonočním

pondělím do velikonočního pondělí
na veřejné sbírliy
na očkovánídomácích zviřat
na prodej vpojízdnéprodejně a obdobném zaÍízenísloužícímkprodeji zbožínebo
pos\ytování služeb

il na nabídku a prodej zboži při výstavních a kulturních akcích, slarrnostech,
veřejných vystoupeních, sportorrních podnicích nebo jiných podobných akcích
j) na restauračnípředzahrádlqy
k) na předsunutá prodejní místa.
Čt+
Závérečná ustanovení

r) Porušení povinností stanovených tímto nařízením se postihuje poďe zv]áštních právních
předpisů.

z) Toto nařízení nabývá účinnostipatnáctým dnem po dni jeho vyhlášení.

{*lc

no

.r

!

Jiřina Fialová
místostarostka

V1ruěšeno

dne: lrÍ, /t tn

4s_'

S ouěasně zu eř ej něno na elektr

Sejmutodne:

-4' 4,

7,rr

r,

za-,--

'

onické úř e dní de sce.

l elé

7,*a,"a--- /

