NAŘÍZENÍ OBCE STARÉ MĚSTO č. 2 / 2016
kterým se stanovuje zákaz podomního a pochůzkového prodeje
Zastupitelstvo obce Staré Město se na svém 13. zasedání dne 21. 11. 2016 usneslo pod bodem č. 2.1. vydat

na základě zmocnění obsaženého v § 18 odst. 1 a 3 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském
podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 11
odst. 1 a § 84 odst. 3zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, toto nařízení:
Článek 1
Úvodní ustanovení
Účelem tohoto nařízení je stanovit, které druhy nabídky, prodeje zboží nebo poskytování služeb
(dále jen „prodej“) prováděné mimo provozovnu určenou k tomuto účelu kolaudačním
rozhodnutím podle zvláštního zákona1 jsou na území celé obce zakázány. Toto nařízení obce se
nevztahuje na nabídku zboží a prodej zemědělských výpěstků, a akce organizované podle zákona
o veřejných sbírkách 1).
Článek 2
Vymezení základních pojmů
Pro účely tohoto nařízení se rozumí:
a) Podomním prodejem – prodej mimo provozovnu určenou k tomuto účelu kolaudačním
rozhodnutím podle zvláštního zákona1), provozovaný bez předchozí objednávky prodejcem formou
pochůzky (obchůzky), a to zejména obcházením jednotlivých domů či bytů.
b) Pochůzkovým prodejem-je nabízení, prodej zboží nebo poskytování služeb na veřejném
prostranství 2), s použitím přenosného nebo neseného zařízení (konstrukce, tyče, závěsného pultu,
ze zavazadel, tašek a podobných zařízení) nebo přímo z ruky. Nerozhoduje, zda ten, kdo zboží
nebo služby nabízí, prodává a poskytuje, se přemísťuje nebo stojí na místě.
c) Prodejcem – fyzická nebo právnická osoba, která uskutečňuje prodej
Článek 3
Zakázané druhy prodeje zboží a poskytování služeb
(1) Podomní a pochůzkový prodej je na území celé obce Staré Město zakázán.
(2) Obec Staré Město přistoupila k zákazu podomního a pochůzkového prodeje z důvodů ochrany
občanů obce Staré Město před nekalými praktikami prodejců. Dalším důvodem je prevence
kriminální činnosti na území celé obce Staré Město a také na základě častých stížnosti a podnětů z
řad občanů.

-------------------------------------Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
3) § 34 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
1)
2)

Článek 4
Kontrola a sankce
(1) Kontrolu dodržování tohoto nařízení provádí pověření zaměstnanci obce, zařazení do Obecního úřadu
Staré Město nebo Policie ČR.
(2) Porušení tohoto nařízení bude posuzováno a sankce budou ukládány podle zvláštních právních
předpisů3)).
Článek 5
Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni jeho vyhlášení.

Josef Mikulec
starosta obce
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Vyvěšeno na úřední desce i v el. podobě dne 22. 11. 2016
Jméno a podpis: Radka Trňáková ................................................
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Sejmuto z úřední desky dne: ......................................... 2016
Jméno a podpis ................................................................................

Mgr. Bc. Jiří Roško
místostarosta obce

