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Nařízení obce č. 1/2016
o zákazu podomního prodeje a pochůzkového prodeje na území obce
Zastupitelstvo obce Libice nad Cidlinou se na svém zasedání dne 12. 5. 2016, usnesením
č. 22/2/16, usneslo vydat na základě ustanovení § 18 odst. 3 zákona č. 455/1991 Sb., o
živnostenském podnikání (Živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s §
11, odst. 1., a § 102 odst. 4, ve spojení s odst. 2 písm. d) a zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, toto nařízení:
Čl. 1
Účel vyhlášky
Předmětem tohoto nařízení je zákaz podomního a pochůzkového prodeje na území obce
Libice nad Cidlinou s cílem zvýšit bezpečnost obyvatel a návštěvníků a stanovit, které druhy
prodeje zboží nebo služeb prováděné mimo provozovnu na území obce Libice nad Cidlinou
jsou zakázány.

Čl. 2
Vymezení pojmů
Pro účely tohoto nařízení se vymezují pojmy
1. Podomním prodejem se rozumí prodej či poskytování služeb nebo nabízení
prodeje zboží či poskytování služeb provozovaný bez pevného stanoviště obchůzkou
jednotlivých domů, bytů, budov apod. bez předchozí objednávky.
2. Pochůzkovým prodejem se rozumí nabídka prodeje zboží, poskytovaný služeb, u
kterých nedochází k umístění prodejního zařízení nebo zboží, je provozovaný formou
pochůzky, při níž je potencionální uživatel zboží vyhledáván prodejcem.
Čl. 3
Zakázané druhy prodeje zboží a poskytování služeb
Na území obce Libice nad Cidlinou se podomní prodej a pochůzkový prodej zakazují.

Čl. 4
Druhy prodeje zboží a poskytování služeb, na které se toto nařízení nevztahuje
Toto nařízení se nevztahuje na:
a) prodej vyhlášený obecním rozhlasem na pevném stanovišti, prodej pojízdných prodejen
na pevném stanovišti v určených a hlášených termínech
b) nabídku a prodej zboží při kulturních a výstavních akcích, veřejných vystoupeních,
slavnostech, sportovních podnicích nebo jiných podobných akcích
c) na služby nabízených dle nařízení vlády č. 9/2010 Sb., o podmínkách požádní bezpečnosti
při provozu komínů, spotřebičů paliv, kouřovodů
d) ohlášené očkování domácích zvířat
e) akce organizované podle zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Čl. 5
Závěrečné ustanovení
1. Porušení povinností stanovených tímto nařízením se postihuje podle zvláštních právních
předpisů.
2. Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 2. 6. 2016

…………………………………………
Ing. Miroslav Růžička, místostarosta obce

…………………………………….
Jaroslava Vojtíšková, starostka obce

