
Obec  Sulíkov 

 Nařízení číslo 2/2013  

kterým se zakazuje podomní prodej, nabízení  a poskytování služeb v katastru obce Sulíkov a jeho místní 

části Vřesice.  

 

Zastupitelstvo obce Sulíkov  se na svém zasedání dne 26.6.2013 usneslo vydat v souladu s  ustanovením § 

18 odst. 3, zákona číslo 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání ve znění pozdějších předpisů a v 

souladu s § 11 a § 102 odst.2, písm. h) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, 

toto nařízení: 

Článek l 

Předmět nařízení 

Předmětem tohoto nařízení je zákaz podomního prodeje, nabízení a poskytování služeb v 

katastru obce Sulíkov  a jeho místní části Vřesice.  

Článek 2 

Vymezení základních pojmů 

Podomní prodej  je prodej, nabízení a poskytování služeb mimo provozovnu určenou k tomuto 

účelu kolaudačním rozhodnutím podle zvláštního zákona, provozovaný formou pochůzky, 

přičemž je potenciální uživatel zboží nebo služeb bez předchozí objednávky vyhledán prodejcem 

z okruhu osob mimo veřejně přístupná místa, zejména obcházením jednotlivých domů, bytů,          

apod. 

Podomní prodejce je právnická nebo fyzická osoba podnikatel, nebo fyzická osoba nabízející 

prodej a služby mimo provozovnu určenou k tomuto účelu kolaudačním rozhodnutím podle 

zvláštního zákona, který svoji činnost provozuje formou pochůzky, přičemž je potenciální 

uživatel zboží nebo služeb bez předchozí objednávky vyhledán prodejcem z okruhu osob mimo 

veřejně přístupná místa, zejména obcházením jednotlivých domů, bytů, apod. 

Článek 3 

V katastru obce Sulíkov a jeho místní části Vřesice  se podomní prodej  z a k a z u j e.   

Článek 4 

1. Pouliční prodej, nabízení a poskytování služeb v katastru obce Sulíkov a jeho místní části 

Vřesice  je možné pouze na místech k tomu Obecním úřadem Sulíkov vyhrazených. 

2. Žadatel o povolení k pouličnímu prodeji, nabízení a poskytování služeb ve své žádosti uvede 

jméno, příjmení, bydliště, datum narození, číslo průkazu totožnosti.  Právnické osoby v 

žádosti o povolení pouličního prodeje, nabízení a poskytování služeb uvedou název 

společnosti, sídlo, identifikační číslo. Fyzické i právnické osoby k žádosti předloží kopii 



oprávnění k podnikání. Předmět podnikání v oprávnění uvedený, musí být shodný s obsahem 

činnosti v rámci požadovaného pouličního prodeje nebo nabízeních a  poskytovaných služeb.  

3. Obecní úřad v povolení určí místo a velikost plochy, na které bude pouliční prodej, 

poskytování nebo nabízení služeb prováděno. V povolení bude uveden prodávaný druh zboží 

nebo druh nabízené či poskytované služby a délka platnosti povolení 

4. Obecní úřad je oprávněn povolení k prodeji, nabízení či poskytování služeb odejmout v 

případech, kdy prodávající nebo poskytovatel služeb poruší povinnosti nebo zákazy tímto 

nařízením stanovené. 

  Článek 5 

Kontrola a sankce 

a) kontrolou dodržování tohoto nařízení jsou pracovníci obce 

b) poruší-li právnická nebo fyzická osoba, která je podnikatelem, při výkonu podnikatelské 

činnosti povinnosti stanovené tímto nařízením, může jí být podle zvláštního předpisu 1) 

uložena pokuta až do 200 000,-Kč. 

c) poruší-li fyzická osoba povinnosti stanovené tímto nařízením, může jí být podle zvláštního 

předpisu 2) uložena pokuta až do výše 30 000,-Kč. 

Článek 6 

Účinnost 

Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni jejího vyhlášení. 

 

 

       --------------------------------------                                                 ---------------------------------------        

            Hana Pokorná                                                                                    Pavel Jež 

                 starostka        místostarosta  

 

                                                                                                                                                        

 

1) zákon o obcích                                                                                                                                          

2) zákon o obcích 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne : 26.6.2013 

Sejmuto z úřední desky dne:     

 



 

 

 

 

  


