MĚSTO ČESKÁ SKALICE
RADA MĚSTA
Nařízení města č. 2/2015
O ZÁKAZU PODOMNÍHO A POCHŮZKOVÉHO PRODEJE NA ÚZEMÍ
MĚSTA
Rada města se na svém zasedání dne 25. 2. 2015 usnesením č.
usnesla vydat podle ustanovení § 18 zákona odst. 3 zákona č. 455/1991
Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů a v souladu
s ustanovením § 11 odst. 1 a § 102 odst. 2, písm. d) zák. č. 128/2000
Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, toto
nařízení města Česká Skalice
Čl. 1
Úvodní ustanovení
1) Účelem tohoto nařízení města Česká Skalice ( dále jen „nařízení“) je
stanovit, které druhy prodeje zboží nebo poskytování služeb prováděné
mimo provozovnu určenou k tomuto účelu kolaudačním rozhodnutím podle
zvláštního zákona1 jsou na území města Česká Skalice zakázány.
2) Nařízení je závazné pro celé katastrální území města Česká Skalice
bez ohledu na charakter prostranství a vlastnictví k němu.
Čl. 2
Vymezení základních pojmů
Pro účely tohoto nařízení se vymezují pojmy:
1) Podomním prodejem a podomním poskytováním služeb – se pro
účely tohoto nařízení rozumí taková nabídka, prodej zboží a poskytování
služeb mimo provozovnu určenou k tomuto účelu kolaudačním
rozhodnutím podle zvláštního předpisu1, provozovaný formou pochůzky,
kdy je bez předchozí objednávky potencionální uživatel zboží nebo služeb
vyhledán prodejcem a zboží je mu nabízeno, prodáváno a služby
poskytovány v objektech určených k jeho bydlení nebo rekreaci.
2) Pochůzkovým prodejem a pochůzkovým poskytováním služeb – se
pro účely tohoto nařízení rozumí nabízení, zprostředkování prodeje a
prodej zboží nebo poskytování služeb, případně i pouhá nabídka zboží či
služeb s použitím přenosného nebo neseného zařízení (z nesené
konstrukce nebo tyče, ze závěsného pultu, ze zavazadel, tašek, košíků a
podobných zařízení) nebo přímo z ruky. Není rozhodující, zda ten, kdo
nabízí, zprostředkuje prodej nebo prodává zboží či poskytuje služby, se
přemísťuje nebo stojí na místě.

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších
předpisů
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Čl.3
Zákaz podomního prodeje a poskytování služeb
Podomní prodej a podomní poskytování služeb se na celém území města
Česká Skalice zakazuje. (tj. v katastrálních územích Česká Skalice, Malá
Skalice, Spyta, Ratibořice u České Skalice, Zlíč, Zájezd u České Skalice).
Čl. 4
Zákaz pochůzkového prodeje a poskytování služeb
Pochůzkový prodej a pochůzkové poskytování služeb se na celém území
města Česká Skalice zakazuje. (tj. v katastrálních územích Česká Skalice,
Malá Skalice, Spyta, Ratibořice u České Skalice, Zlíč, Zájezd u České
Skalice).
Čl. 5
Druhy zboží a poskytování služeb, na které se toto nařízení nevztahuje
Toto nařízení se nevztahuje
a) na konání sbírky dle zvláštního právního předpisu formou prodeje
předmětů, jestliže je příspěvek zahrnut v jejich ceně a za podmínek
stanovených zvláštním zákonem2,
b) na prodej zboží pomocí automatů obsluhovaných spotřebitelem3,
c) na prodej tisku prostřednictvím kamelotů,
d) na zásilkový prodej,
e) na vánoční prodej ryb, stromků, chvojí a jmelí,
f) na ohlášené očkování domácích zvířat,
g) na prodej v pojízdné prodejně a obdobném zařízení sloužícím
k prodeji zboží nebo poskytování služeb,
h) na stánkový prodej povolený městem Česká Skalice,
i) na nabídku a prodej zboží a poskytování služeb při výstavních,
školních a kulturních akcích, slavnostech, veřejných vystoupeních a
sportovních podnicích,
j) na restaurační předzahrádky, které mají stejného majitele jako
provozovna,
k) na předsunutá prodejní místa,
l) na nabízení služeb dle nařízení vlády č. 91/2010 Sb., o podmínkách
požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů
paliv.
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zákon č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
§ 17 odst. 10 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění
pozdějších předpisů
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Čl. 6
Kontrola
Kontrolu dodržování tohoto nařízení provádí Městský úřad Česká Skalice
prostřednictvím pověřených osob a Městské Policie Česká Skalice.
Čl. 7
Sankce
Porušení povinností stanovených tímto nařízením se postihuje podle
zvláštních předpisů4.
Čl. 8
Závěrečná ustanovení
Toto nařízení nabývá účinnosti dne 1. 4. 2015

…………………………………………………

………………………………………………………….

místostarosta města

starosta města

Vyvěšeno na úřední desce dne: 26. 2. 2015
Sejmuto z úřední desky dne:
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§ 46 odst. 1 z.č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění, § 58 odst. 4 z. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve
znění pozdějších předpisů , § 58 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

