
Nařízení obec Babice č.: 1/2016 

o zákazu podomního a pochůzkového prodeje na katastrálním 

území obce Babice (600601) 

 

Zastupitelstvo obce Babice  se na svém zasedání dne 8. 2. 2016 února 2016 usnesením č. 1/3/2016 
usneslo vydat na základě § 18 odst. 3 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání 
(živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 11 a § 102 odst. 4  č. 128/2000 
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, toto nařízení: 
 

Čl. 1 

Předmět nařízení 
Předmětem a účelem tohoto nařízení je zákaz podomního a pochůzkového prodeje na území obce 
Babice mimo provozovnu/y určené k tomuto účelu kolaudačním rozhodnutím podle zvláštního 
zákona1) a prodej bez prodejního zařízení bez ohledu na charakter prostranství a vlastnictví k němu. 
 

Čl. 2 

Základní pojmy 
1) Podomní prodejem se pro účely tohoto nařízení rozumí nabízení a prodej zboží, nabízení a 
poskytování služeb mimo určené provozovny v objektech určených k bydlení, ubytování a rekreaci, 
a to bez předchozí objednávky. Provozovaný bez pevného stanoviště obchůzkou jednotlivých bytů, 
domů, chat, budova apod. 
 
2) Pochůzkový prodej se pro účely tohoto nařízení rozumí nabízení a prodej zboží, nabízení a 
poskytování služeb mimo určené provozovny na veřejném prostranství s použitím přenosného nebo 
neseného za řízení (konstrukce, tyče, závěsného pultu, zavazadel, tašek apod. zařízení), anebo 
přímo z ruky. Pochůzkový prodej je zpravidla provozován formou pochůzky, při níž je potencionální 
uživatel zboží nebo služeb vyhledáván prodejcem či zprostředkovatelem z okruhu osob na veřejném 
prostranství či veřejně přístupových místech, přičemž není rozhodující, zda poskytovatel se 
přemisťuje nebo postává na místě. 
 

Čl. 3 

Je zakázáno 
1) Na území obce Babice se zakazuje podomní prodej. 
2) Na území obce se zakazuje pochůzkový prodej. 

 

Čl. 4 

Druhy prodeje zboží a poskytování služeb a místa, na která se toto nařízení nevztahuje 
Zákaz uvedený v ustanovení  Čl. 2 odst. 2 tohoto Nařízení se nevztahuje: 

a) Na prodej tisku prostřednictvím kamelotů 
b) Na zásilkový prodej 
c) Na vánoční prodej ryb a stromků, jmelí a chvojí v období od 7.-24.12. běžného roku 
d) Na velikonoční prodej kraslic a pomlázek v období 20 dnů před velikonočním pondělím do 

velikonočního pondělí 
e) Na ohlášené očkování domácích zvířat 
f) Na prodej v pojízdné prodejně a obdobném zařízení sloužící k prodeji zboží nebo 

poskytování služeb, které bylo předem schváleno na OÚ Babice 



g) Na nabídku a prodej zboží a poskytování služeb při výstavách, školních a kulturních akcích, 
slavnostech, veřejných vystoupeních, sportovních podnicích 

h) Na restaurační či kavárenské předzahrádky. 
 

Čl. 5 

Závěrečná ustanovení 
Porušení povinností stanovených tímto nařízením se postihuje podle zvláštních právních předpisů. 
 

Čl. 6 

Účinnost 

Toto nařízení nabývá účinnosti 15. dnem po vyhlášení. 

Jan Chadraba 

starosta obce 

Marcela Marks 

místostarostka obce 

Vyvěšeno dne  :   11. 2. 2016, podpis: 
Svěšeno dne :   27. 2. 2016, podpis: 

 

 

 

 

 

 

 

1)Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,  ve znění pozdějších předpisů  

2)Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve  znění pozdějších předpisů, zákon č. 200/1990 Sb., o 

přestupcích, ve znění pozdějších předpisů 

 


