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Nařízení č. 112016 Zákaz podomního prodeje
Nařízení č. l12016

Obec:

Panenské Břežany

Adresa:

Hlavní 17, Panenské Břežany,250 70 Odolena Voda

IČ:

240583

katastrálniúzemí
obce tvoří:

k.

ú. Panenské Bíežany

Nařízení zpracoval:
Nařízeníschválil:

Lucie Fiury, DiS., starostka obce
zastupitelstvo obce, usn č.

Projednáno a schváleno v zastupitelstvu obce:
Nařízení nabyv á účinnosti :

I4-1410ll20l6lZo
14. 01.2016
01.02.2016

Nařízení č. l l 20 I 6 Zákaz podomního prodej e, schválilo zastupitelstvo obce
Panenské Bíežany

Usnesením číslo:ZO č.14-1410112016 ze dne:

1,4,01,.2016

Toto nařízenínabývá platnosti dne
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{u"i"Fiury, DiS.
starostka obce

místostarosta obce
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Nařízení č. 1,120L6 Zá|<az podomního prodeje
Obec Panenské Břežany

Nařízení č.11201,6

Kterým se stanovuje zákaz podomního prodeje
Zastupitelstvo obce Panenské Břežany se na svém zasedání dne 14. 0I.2016,
usneslo vydat nazák\aďě zmocnění dle § 18 odst.3 zákonaě.45511991 Sb., o

živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějšíchpředpisŮ a
v souladu s § 11 a § 102 odst. 2, písm. d) zákona č. 12812000 Sb., o obcích
(obecní zŤízení),veznění pozdějších předpisů, toto nařízení:

čt. 1

Zá|<|adní pojmy
Podomní prodej - veškeréformy nabídky a prodeje zboži a poskytování sluŽeb
bez předchozí objednávky, případně i pouhá nabídka zboži či služeb, které jsou
provozovány ýzickými osobami či zástupci právnických osob obchŮzkou
jednotlivých bytů, domů nebo veřejného prostranství, jakož i objektŮ slouŽÍcí

k rekreaci.

čt. z
Podomní prodej
je
na územíobce Panenské Bíežany zakázán.
Podomní prodej

č1.3
Kontrola

Kontrolu dodržování tohoto naíizeniprovádí Obecní úřad Panenské Bíežany
prostřednictvím pověřených zaměstnanců.

č1.4

Sankce
(1) Poruší-liprávnická osoba nebo fyzická osoba, která je podnikatelem, při
výkonu podnikatelské činnosti povinnost stanovenou tímto naíízením,mŮŽe jí
být podle zvláštního právního předpisu [1] uložena pokuta až do výše 200.000,-

Kč.

(2) Poruší-lifyzícká osoba povinnost stanovenou tímto naiízením, m:ůŽe ji byt

podle zvláštního právního předpisu [2] uložena pokuta až do výše 30.000 KČ.
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čt. s

Účinnost
Toto naíízenínabyváúčinnosti dne
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Lucie Fiury, DiS.
starostka obce

q)
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Bc. Martin Soriano
místostarosta obce

Vyvěšeno na úřední desce obecního úřadu.dne: 01. 02. 2016
Sejmuto ziřední desky obecního úřadu dne: 17.02.2016

pozdějŠÍchpředpisŮ
t1] § 58 odst. 4 zákonaě.1,2812000 Sb., o obcích (obecní zíízeru) ve znění
zněnípozdéjšíchpředpisů
Sb.,
opřestupcíchve
zákonaé.20011990
46
odst.3
t2] §
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