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Zákaz podomního a pochůzkového prodeje

Rada obce Kostom|aty nad Labem se na svém zasedánÍ dne 4. února 2015 usnesenÍm č. 1ol2015
usnes|a vydat na zák|adé $ 18 odst. 3 zákona č.45511991 sb. '  o Živnostenském podnikání
(Ž i vno s t en ský z á kon ) , v e zněnÍ  po zdě jŠíchp ř edp i sů ,av sou |adus$11  od s t . 1  a$102ods t . 2pÍsm .d )
zákonac'128l2000 Sb., o obcích (obecnízřízení), ve zněnípozdějŠích předpisů, toto nařízení:

Čl . t

Zakázané druhy prodeje zboŽia poskytovaných služeb

Na ce|ém katastrálním Územíobce Kostom|aty nad Labem se zakazuje mimo provozovnu poskytovat
nás|edující druhy s|uŽeb:

o podomní prodej (při němŽ prodejce vyh|edává potenciá|ního spotřebite|e dům od domu, bez
předchozí objednávky) ve všech budovách určených k byd|ení a ubytování fyzických osob na ce|ém
území obce, zejména v bytových domech, rodinných domech azařízeních sociá|ních sluŽeb,

o pochůzkový prodej zboŽí a poskytování s|uŽeb na veřejném prostranství (při nichŽ prodejce
vyh|edává potenciá|ního spotřebitele z jednoho místa nebo při chůzi), na vŠech veřejných
prostranstvích na ce|ém Území obce, urČeném pro pohyb chodců a cyk|istů.

Čl.z

Závérečná ustanovení

1. Práva a povinnosti prodejců zboŽí, poskytovate|ů sluŽeb a provozovate|ů, stanovená zv|áŠtními
právnÍmi předpisy' nejsou tímto nařízenÍm dotčena.

2. Dodržovánítohoto nařízení kontro|uje obecní úřad prostřednictvím pověřených zaměstnanců,

3. a) PoruŠí-|iÍyzická osoba, která je podnikate|em, nebo právnická osoba povinnost stanovenou tímto

nařízením obce, dopustíse správního de|iktu a můŽe jíbýt pod|e zv|áŠtnÍho zákona1 u|oŽena pokuta.
b) Poruší-|i Íyzická osoba povinnoststanovenou tímto nařízením obce, dopustíse přestupku a můŽe
jí být pod|e zv|áŠtnÍho předpisu2 u|oŽena pokuta.

4, Zákaz podomního a pochůzkového prodeje se netýká veřejných sbírek, pokud budou příspěvky
dobrovolné.

5. o výj imkách ztohoto nařÍzenÍ rozhoduje rada obce zpravid|a do 15 dnů od podáníŽádost i  o udě|ení
výjimky.

1 
5 s8 od't. 4 zákona č. 128t2ooo Sb. o obcÍch (obecní zřízení), Ve znění pozdějších předpisŮ

2 
5 46 .ákon" č. 2ool199o Sb' o přestupcích' ve znění pozdějŠích předpisŮ
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