Nařízení obce Onomyšl č.1/2016
o zákazu podomního a pochůzkového prodeje na území
obce Onomyšl a jejich částí Křečovice, Miletín a Rozkoš

Zastupitelstvo obce Onomyšl schvaluje a vydává dne 3.10.2016 v souladu s ustanovením
§ 11 odst. 1 a § 102 odst. 2 písm. d) zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve
znění pozdějších předpisů a v souladu na základě § 18 odst. 3 zákona č. 455/1991 Sb., o
živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vydává toto
nařízení:

Čl. 1
Účel nařízení
Účelem tohoto nařízení je zákaz podomního a pochůzkového prodeje na území obce
Onomyšl s cílem zvýšit bezpečnost obyvatel a návštěvníků obce a vytvořit příznivé
podmínky pro život obyvatel a návštěvníků obce.

ČI. 2
Vymezení pojmů
1. Podomním prodejem se rozumí prodej zboží či poskytování služeb nebo nabízení
prodeje zboží či poskytování služeb, provozovaný bez pevného stanoviště
obchůzkou jednotlivých bytů, domů, budov apod. bez předchozí objednávky.
Podomním prodejem není prodej zboží či poskytování služeb nebo nabízení
prodeje zboží či poskytování služeb, které jsou realizovány na základě předchozí
objednávky uživatelem domu bytu, budovy apod.
2. Pochůzkovým prodejem se rozumí prodej zboží či poskytování služeb nebo
nabízení prodeje zboží či poskytování služeb mimo provozovnu určenou k tomuto
účelu kolaudačním souhlasem podle zvláštního zákona' s použitím přenosného
nebo neseného zařízení (konstrukce, tyče, závěsného pultu, zavazadel, tašek a
podobných zařízení) nebo přímo z ruky. Pochůzkový prodej je zpravidla provozován
formou pochůzky, při níž je potenciální uživatel zboží nebo služeb vyhledáván
prodejcem z okruhu osob na veřejném prostranství či veřejně přístupných místech,
přičemž není rozhodující, zda ten, kdo zboží nebo služby prodává či nabízí, se
přemísťuje nebo postává na místě.

ČI. 3
Zákaz podomního a pochůzkové prodeje
1. Na území obce Onomyšl se zakazuje podomní prodej.
2. Na území obce Onomyšl se zakazuje pochůzkový prodej.

ČI. 4
Druhy prodeje zboží a poskytování služeb a místa, na která se
toto nařízení nevztahuje
Zákaz uvedený v ust. čI. 2 odst. 2 toho to nařízení se nevztahuje:
a)
na ohlášené očkování domácích zvířat,
b)
na prodej v pojízdné prodejně a obdobném zařízení sloužícím k prodeji zboží nebo
poskytování služeb,
c)
na nabídku a prodej zboží a poskytování služeb při výstavních, školních a kulturních
akcích, slavnostech, veřejných vystoupeních, sportovních podnicích,
d)
při veřejných sbírkách1

ČI. 5
Sankce
1. Poruší-li právnická osoba nebo fyzická osoba, která je podnikatelem, při výkonu
podnikatelské činnosti povinnost stanovenou tímto nařízením, může jí být podle
zvláštního právního předpisu uložena pokuta.
2. Poruší-li fyzická osoba povinnosti stanovené tímto nařízením, může jí být podle
zvláštního právního předpisu' uložena pokuta.

ČI. 6
Závěrečná ustanovení
1. Toto nařízení nabývá účinnosti dne 19.10.2016

Mgr. Olga Ladrová
starostka obce

Ing. Jitka Kocourková
místostarostka obce

Jiří Švarc
místostarosta obce

Na úřední desce obecního úřadu Onomyšl a na elektronické úřední desce obecního úřadu
Onomyšl :
vyvěšeno dne: 4.10.2016
1

sejmuto dne: 19.10.2016

zákon č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

