OBEC Moravské Knínice
Kuřimská 99, Moravské Knínice, 664 34 Kuřim, okres Brno-venkov

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 1/2014,
O zákazu podomního prodeje na území obce
Zastupitelstvo obce Moravské Knínice se na svém 26. zasedání dne 20.1.2014 usnesením č.
369/26/14 usneslo vydat na základě § 10 a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále
jen „vyhláška“):“

Čl. 1
Předmět a cíl obecně závazné vyhlášky
(1) Předmětem této vyhlášky je zákaz podomního prodeje na území obce Moravské Knínice
(2) Cílem této vyhlášky je zvýšit bezpečnost obyvatel obce Moravské Knínice
Čl. 2
Vymezení pojmů
Podomním prodejem se rozumí: nabídka prodeje zboží nebo nabídka poskytování služeb, kdy
je bez předchozí objednávky nabízen prodej zboží nebo nabízeno poskytování služeb
fyzickými osobami nebo fyzickými osobami podnikajícími nebo právnickými osobami
potencionálním uživatelům v objektech určeným k bydlení.
Čl. 3
Zákaz činností na některých veřejných prostranstvích
Činnosti uvedené v čl. 2 je zakázáno provádět v katastrální územní obce Moravské Knínice,
okres Brno-venkov.
Čl. 4
Kontrola a sankce
(1) Kontrolou dodržování této vyhlášky provádějí pověření pracovníci Obecního úřadu
Moravské Knínice.
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(2) Poruší-li fyzická osoba podnikající nebo právnická osoba povinnost stanovenou touto
vyhláškou, může jí být, podle ustanovení § 58 odst. 4. zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích, ve znění pozdějších předpisů, uložena pokuta až do výše 200 tisíc Kč.
(3) Poruší-li fyzická osoba povinnost stanovenou touto vyhláškou, může jí být, podle
ustanovení § 46 odst.3 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších
předpisů, uložena pokuta až do výše 30 tisíc Kč.
Čl. 5
Druhy prodeje zboží a poskytování služeb na které se toto nařízení nevztahuje
Tato vyhláška se nevztahuje na ohlášené veřejné sbírky a předem ohlášené služby.

Čl. 6
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po vyhlášení

..................................
František Kšica
starosta obce

........................................
MVDr. Milan Veselý v.r.
místostarosta obce

v.r.

Vyvěšeno na úřední desce dne: 30.1.2014
Vyvěšeno na elektronické úřední desce: 30.1.2014
Sejmuto z úřední desky dne: 14.2.2014
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