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MĚSTO VRBNO POD PRADĚDEM

NAŘÍZENÍ MĚSTA

č. 2/2016
o zákazu podomního a pochůzkového prodeje

Město Vrbno pod Pradědem, Nádražní 389, 793 26 Vrbno pod Pradědem

Nařízení města Vrbno pod Pradědem
č. 2/2016 ze dne 8. 6. 2016
o zákazu podomního a pochůzkového prodeje
Rada města Vrbno pod Pradědem se na svém 34. zasedání dne 8. 6. 2016 usnesením č. 875/34/2016,
usnesla vydat podle ust. § 18 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve
znění pozdějších předpisů a v souladu s ust. § 11 odst. 1 a § 102 odst. 2 písm. d) zák. č. 128/2000 Sb., o
obcích, ve znění pozdějších předpisů, toto nařízení
Čl. 1
Účel nařízení města
Předmětem tohoto nařízení města je zákaz podomního prodeje nebo pochůzkového prodeje na území města
Vrbna pod Pradědem a jeho místních částech s cílem zvýšit bezpečnost obyvatel a návštěvníků města a
vytvořit příznivé podmínky pro život obyvatel a návštěvníků obce.
Čl. 2
Vymezení pojmů
(1)
Podomním prodejem je nabídka prodeje zboží nebo nabídka poskytování služeb nebo dalších
produktů, kdy je bez předchozí objednávky nabízen prodej zboží nebo nabízeno poskytování služeb
osobami potencionálním uživatelům v objektech určených k bydlení.
(2)
Pochůzkový prodej je nabídka zboží nebo nabídka poskytování služeb nebo dalších produktů, u
kterého nedochází k umístění prodejního zařízení nebo zboží, je provozovaný formou pochůzky, přičemž je
potencionální uživatel zboží nebo služeb vyhledán prodejcem z okruhu osob na veřejném prostranství.
Čl. 3
Zakázané druhy prodeje zboží a poskytovaných služeb
(1)

Podomní prodej je na území města Vrbna pod Pradědem a jeho místních částech zakázán!

(2)

Pochůzkový prodej je na území města Vrbna pod Pradědem a jeho místních částech zakázán!
Čl. 4
Kontrola a sankce

(1)

Kontrolu dodržování tohoto nařízení provádějí pověření pracovníci Městského úřadu Vrbno pod
Pradědem.

(2)

Poruší-li právnická osoba, nebo fyzická osoba, která je podnikatelem, při výkonu podnikatelské
činnosti povinnost stanovenou touto vyhláškou, může jí být podle ustanovení uložena pokuta až do výše
200 000 Kč*.

(3)

Poruší-li fyzická osoba povinnost stanovenou touto vyhláškou, může jí být uložena pokuta až do
výše 30 000 Kč**.

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

Čl. 5
Druhy zboží a poskytování služeb, na které se toto nařízení nevztahuje
(1)

Toto nařízení se nevztahuje na ohlášené veřejné sbírky***.

(2)
Toto nařízení se nevztahuje na prodej zboží a poskytování služeb mimo provozovnu při slavnostech,
sportovních, kulturních nebo jiných podobných akcích, včetně prodeje v pojízdné prodejně různého druhu
zboží, který je předem nahlášen na Městském úřadě Vrbno pod Pradědem.

Čl. 6
Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti dne 1. 7. 2016.

Květa Kubíčková
starostka
v.r.

Ing. Pavla Müllerová
místostarostka
v.r.

***zák. č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů (zákon o veřejných sbírkách), ve znění pozdějších
předpisů

