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MESTO ROTAVA

Nařízení města Rotava č.l/20I3
o zákazu podomního a pochůzkového prodeje
Rada města Rotava se na svém zasedání dne 7.8.2013 usnesla vydat na základě ust.§18 odst.3
zákona č.45511991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších
předpisů, a v souladu s ust. § 11 odst. 1 a ust. § 102 písmo d) zákona č.12812000 Sb., o obcích
(obecní zřízení). Ve znění pozdějších předpisů, toto nařízení:

Článek I.

Základní

pojmy

1. Pochůzkovým prodejem se rozumí nabízení, prodej zboží a poskytování služeb, kdy
nedochází k umístění zařízení nebo zboží. Je realizovaný formou pochůzky, při níž je
potencionální uživatel zboží nebo služeb vyhledáván prodejcem z okruhu osob na
veřejně přístupných místech.
2. Podomním prodejem se rozumí nabízení, prodej zboží a poskytování služeb mimo
provozovnu určenou k tomuto účelu kolaudačním rozhodnutím či kolaudačním
souhlasem podle stavebního zákona. Je realizovaný formou pochůzky, při níž je
potencionální uživatel zboží nebo služeb bez předchozí objednávky vyhledáván
prodejcem z okruhu osob mimo veřejně přístupná místa, zejména obcházením domů,
bytů, rekreačních objektů, sídla právnické osoby apod.

Článek II.

Rozsah

Pochůzkový a podomní prodej je na území katastru celého města Rotava zakázán.

Článek III.

Kontrola

Kontrolu dodržování tohoto nařízení provádí Městský úřad Rotava prostřednictvím
pověřených zaměstnanců a Městská policie Rotava.
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Článek TV.

Sankce

1. Poruší-li právnická nebo fyzická osoba podnikající při výkonu podnikatelské činnosti
povinnost stanovenou tímto nařízením, může jí být podle zvláštního předpisu 1)
uložena pokuta až do výše 200.000,-Kč.
2. Poruší-li fyzická osoba povinnosti stanovené tímto nařízením, může jí být podle
zvláštního předpisu 2) uložena pokuta až do výše 30.000,-Kč.
3.

Článek V.

Výjimka

Zákaz podomního a pochůzkového prodeje se netýká veřejných sbírek, pokud budou
příspěvky dobrovolné.

Článek VI.

Závěrečná ustanovení

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1.9.2013.

Martin Elíz
místostarosta

(1/

-v;

Jiří Vondra

lva Kalátová

místostarosta

starostka

Vyvěšeno: AG, J, f...A) 1 J
Sejmuto:

j

q/

bJ 15

§ 58 odst. 4 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
2) § 46 odst. 3 zákona č.200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
1)
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