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RADA OBCE ZDIBY

USNESENÍ
Rady obce Zdiby
Číslo 126/22/2020
ze dne 28. 2. 2020

k přijetí nařízení obce Zdiby č. 1/2020,
o zákazu podomního a pochůzkového prodeje na území obce
Rada obce Zdiby

I.

Bere na vědomí
předložený návrh nařízení obce Zdiby, kterým se vydává Nařízení obce Zdiby
č. 1/2020, o zákazu podomního a pochůzkového prodeje na území obce;

II. Souhlasí
s předloženým návrhem Nařízení obce Zdiby č. 1/2020, o zákazu podomního
a pochůzkového prodeje na území obce;

III. Vydává,
s účinností 15. dnem po dni jeho vyhlášení
v souladu s ustanovením § 18 odst. 4 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském
podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a 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, „Nařízení obce Zdiby č. 1/2020,
o zákazu podomního a pochůzkového prodeje na území obce“ ve znění dle
přílohy č. 1 tohoto usnesení;

IV. Zrušuje
s účinností od nabytí účinností Nařízení dle bodu III. tohoto usnesení, Nařízení Obce
Zdiby č. 1/2015 ze dne 18. 3. 2015 o zákazu pochůzkového prodeje a Nařízení obce
Zdiby č. 2/2015 ze dne 3. 9. 2015, kterým se mění a doplňuje nařízení obce
č. 1/2015.

JUDr. Eva Slavíková v. r.
starostka obce Zdiby
Mgr. Beata Sabolová v. r.
1. místostarostka obce Zdiby

Předkladatel:
Provede:
Projednáno s:
Přílohy:

JUDr. Eva Slavíková, starostka
Obecní úřad

Na vědomí:

prostřednictvím úřední desky obce Zdiby
prostřednictvím www.obeczdiby.cz
Obecní úřad

č. 1 – Nařízení obce Zdiby o zákazu podomního a pochůzkového
prodeje na území obce

DŮVODOVÁ ZPRÁVA
k návrhu usnesení Rady obce Zdiby č. 126/22/2020

Radě obce je předkládán návrh „Nařízení obce Zdiby č. 1/2020, o zákazu podomního
a pochůzkového prodeje na území obce“, kterým se současně ruší dřívější nařízení v téže
věci, a to: Nařízení Obce Zdiby č. 1/2015 ze dne 18. 3. 2015 o zákazu pochůzkového
prodeje a Nařízení obce Zdiby č. 2/2015 ze dne 3. 9. 2015, kterým se mění a doplňuje
nařízení obce č. 1/2015.
Důvodem předložení návrhu je jak sjednocení závazných předpisů (nařízení) do jednoho
dokumentu k řešené věci, kdy jsou na webu obce často vyvěšeny vyhlášky obce či nařízení
obce s různými doplňky a změnami přijatými vždy další samostatnou vyhláškou či
nařízením, čímž vzniká značná míra nepřehlednosti v závazných předpisech, neboť
naopak není zveřejněno vždy pouze jedno finální znění po úpravách a občan je tak nucen
vždy sám dohledávat, či a zda k jím hledané věci neexistuje ještě další případný dodatek,
změna apod (což často existuje).
Návrh nařízení je pak zachován více méně ve shodné podobě s dřívějším zněním a byly
provedeny jen mírné, spíše formulační opravy, včetně odstranění chyb v psaní. Současně
pak bylo vloženo ustanovení deklarující možné sankce (což v dřívějším znění nebylo
uvedeno).

OBEC ZDIBY
Rada obce Zdiby
Nařízení obce Zdiby č. 1/2020,
o zákazu podomního a pochůzkového prodeje na území obce

Rada obce Zdiby se na svém zasedání dne 28.2.2020 usnesením č. 126/22/2020 usnesla vydat
na základě ustanovení § 18 odst. 4 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský
zákon), ve znění pozdějších předpisů, a 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, toto nařízení:
Čl. 1
Úvodní ustanovení
1. Předmětem tohoto nařízení obce (dále jen „nařízení“) je stanovit, které formy nabídky a prodeje zboží
(dále jen „prodej zboží“) nebo nabídky a poskytování služeb (dále jen „poskytování služeb“)
prováděné mimo provozovnu určenou k tomuto účelu rozhodnutím, opatřením nebo jiným úkonem
vyžadovaným stavebním zákonem1 jsou v obci Zdiby zakázány.
2. Účelem tohoto nařízení je nenarušování ochrany obydlí, zajištění veřejného pořádku a zvýšení
bezpečnosti obyvatel obce Zdiby.
Čl. 2
Vymezení pojmů
Pro účely tohoto nařízení se vymezují pojmy:
1. Podomním prodejem se rozumí nabízení, prodej zboží nebo poskytování služeb provozovaný bez
pevného stanoviště obchůzkou jednotlivých bytů, domů, budov apod. bez předchozí objednávky.
2. Pochůzkovým prodejem se rozumí nabízení, prodej zboží nebo poskytování služeb na veřejném
prostranství s použitím přenosného nebo neseného zařízení (konstrukce, tyče, závěsného pultu, ze
zavazadel, tašek a podobných zařízení) nebo přímo z ruky, přičemž není rozhodující, zda ten, kdo
zboží nebo služby prodává či nabízí, se přemísťuje nebo postává na místě.
3. Předzahrádka je místo zřizované bezprostředně u provozovny určené k hostinské činnosti, na němž
jsou poskytovány služby nebo realizován prodej zboží v rámci živnosti „hostinská činnost“ nebo
„pekařství a cukrářství“2, které je vybaveno odpovídajícím zařízením a zázemím a má stejného
provozovatele jako provozovna.
Čl. 3
Zakázané formy prodeje zboží a poskytování služeb
Na území obce Zdiby se podomní prodej a pochůzkový prodej zakazují.3

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
3
Obzvláště, nikoliv však výlučně, nabízení a prodej zboží a služeb včetně energií a služeb operátorů apod.,
průzkum trhu pro jakékoliv účely, komerční marketingové a propagační aktivity včetně nabízení reklamních
předmětů, sociologické a statistické průzkumy – nemají-li prováděná šetření oporu v zákoně atd.
1
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Čl. 4
Druhy prodeje zboží a poskytování služeb, na které se toto nařízení nevztahuje.
1. Toto nařízení se nevztahuje na prodej zboží a poskytování služeb mimo provozovnu v rozsahu
příslušného povolení vydaného OÚ Zdiby na vyhrazených místech (zejm. v předzahrádkách, při
slavnostech, sportovních akcích nebo jiných podobných akcích, na prodej zboží pomoci automatů
obsluhovaných spotřebitelem4, na vánoční prodej ryb a stromků a chvojí a na velikonoční prodej
kraslic a pomlázek).
2. Toto nařízení se rovněž nevztahuje na akce organizované podle zákona č. 117/2001 Sb., zákon o
veřejných sbírkách, ve znění pozdějších předpisů, přičemž pořadatel je povinen se na vyžádání
prokázat platným Osvědčením vydaným Krajským úřadem.
Čl. 5
Sankce
Porušení povinností stanovených tímto nařízením se postihuje podle zvláštních právních předpisů5.
Čl. 6
Zrušovací ustanovení
Účinností tohoto nařízení se ruší Nařízení Obce Zdiby č. 1/2015 ze dne 18. 3. 2015 o zákazu
pochůzkového prodeje a Nařízení obce Zdiby č. 2/2015 ze dne 3. 9. 2015, kterým se mění a doplňuje
nařízení obce č. 1/2015.
Čl. 7
Zrušovací ustanovení
Toto nařízení nabývá účinnosti 15. dnem po dni jeho vyhlášení.

……………………..
JUDr. Eva Slavíková v.r.
starostka obce

……….……………
Mgr. Beata Sabolová v.r.
1. místostarostka obce

Vyvěšeno na úřední desce dne:
Sejmuto z úřední desky dne:
Současně bylo zveřejněno na elektronické úřední desce.
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§ 17 odst. 10 zákona č. 455/1991 Sb., živnostenský zákon, ve znění pozdějších předpisů.
§ 4 odst. 1 zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.

