
čl, 1

účel nařízení

Toto naříZeni obce stanoVípodmínky podomního prodeje V obci,

Podomním prodejem 5e rozumí Všechny formy prodeje a poskytování služeb bez předchozí

objednáVky, případně jen nabízenizboží a služeb fyzickými o5obami, či zástupci práVnických osob,

uživatelům bytových jednotek V objektech určených k bydlenía dále užiVatelům objektů sloužících

k rekreaci,

č|. 2

Podomníprodej
Podomňí přodei ie na území obce osová Bítýška a její místní části osová zakázán, KontroIu

dodržovánítohoto nařízeni provádí obecní úřad osová Bítýška,

]. Poruší-li práVnická osoba nebo fyzická osoba, kteráje podnikatelem při Výkonu podnikatelské

činnosti povinno5t stanovenou tímto nařízením, může být podle zVláštního práVního předpisu

uložena pokuta do Výše 100 000 Kč,

]l Poruší-li fyzická osoba povinnosti stanovené tímto nařízením, může být podje zvláštniho
práVního předpisu uložena pokuta do výše 100 000 Kč.

obec osová Bítýška
Nařírení č. 1|2022,kterÝm se stanovuje zákaz podomního prodeje

ZastUpite stvo obce osová Bítýška se na 5Vém zasedánídne 23, 02, 2022 usnesenírn číslo 1/2022

rozhodlo vydat na základě § 18 zákona a č-455/1991 sb., o živnostenském podnikání

(živnostenský zákon), Ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 102 odst, 2 písmo d) zákona.

128l2000 5b., o obcích (obecnízřízení), Ve znění pozdéjších předpisů, toto nařízeniI

čl, 3

sankce

Dle § 4 Zákona o některých přestupcích č, 251/2016 5b. budou při porušenítohoto nařizeni

uděleny sankce.

čl,4
přechodné a zřušovací ustanovení

1. zrušuje se Nařízen í č. !2a14 Zákaz podom n ího a poch ůzkového prodeje ze d ne 70.9.201,4.

2. Poplatkové povinnosti Vzniklé před nabytím účinnostitohoto nařízeníse posuzujípodle

dosavadních práVních předpisů.



čl,5
závěrečná ustanovení

1, Toto nařízeníse nevztahuje na prodej a po5kytováníslužeb mimo provozovnu při slavnostech,

sportovních a ku|turních nebo podobných akcích, které provozují místníspolky, Veřejné 5bírky

a ohlašene ockovdni dorracich zviřat

2, Toto nařizeni obce nabýVá účinnosti dne 01,. a4.2022.
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Mgr. Lenka Štěpánková

starostka

oldřich Machát
místostarosta

Vyvěšeno na úředníd esce dnei ./ 3 /rl2
sejmuto z úřední desky dne ,/ď 3 2r22
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V osové Bítýšce dne 23, 02.2022


