
 

 
 

Obec BŘEZÍ 
Březí 57 

594 53 Osová Bítýška 

 
 

Nařízení č. 1/2019, 
o zákazu podomního a pochůzkového prodeje na katastrálním území 

obce Březí 

  
Zastupitelstvo obce Březí se na svém zasedání dne 2. 4. 2019 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 ustanovením § 11 
odst. 1, § 84 odst. 3 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 nařízení 

Předmětem tohoto nařízení je zákaz podomního prodeje nebo pochůzkového 
prodeje na území obce Březí a osady Ondrušky s cílem zvýšit bezpečnost obyvatel a 
návštěvníků obce a vytvořit příznivé podmínky pro život obyvatel a návštěvníků obce.  
 

Čl. 2 
Vymezení pojmů 

(1) Podomní prodej je nabídka prodeje zboží nebo nabídka poskytování služeb, kdy je 
bez předchozí objednávky nabízen prodej zboží nebo nabízeno poskytování služeb 
osobami potencionálním uživatelům v objektech určených k bydlení a rekreaci zejména 
obcházením jednotlivých domů a bytů.  
 
(2) Pochůzkový prodej je nabídka prodeje zboží nebo nabídka poskytování služeb, u 
kterého nedochází k umístění prodejního zařízení nebo zboží, je provozovaný formou 
pochůzky, při čemž je potencionální uživatel zboží nebo služeb vyhledáván prodejcem z 
okruhu osob na veřejném prostranství. Není rozhodující, zda poskytovatel se přemisťuje 
nebo postává na místě. 
 

Čl. 3 
Zakázané druhy prodeje zboží a poskytovaných služeb 

(1) Podomní prodej je na území obce Březí a Ondrušky zakázán.  
(2) Pochůzkový prodej je na veřejných prostranstvích obce Březí a Ondrušky zakázán.  
 

Čl. 4 
Kontrola a sankce 

(1) Kontrolu dodržování tohoto nařízení provádějí členové zastupitelstva obce Březí a 
pověření pracovníci obce Březí. 
(2) Poruší-li fyzická, právnická nebo podnikající osoba povinnost stanovenou tímto 
nařízením, může jí být podle ustanovení § 4 zákona č. 251/2016 Sb., o některých 
přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, uložena pokuta až do výše 100.000,- Kč.  



Čl. 5 
Druhy zboží a poskytování služeb, na které se toto nařízení nevztahuje 

Toto nařízení se nevztahuje na: 
a)   nabídku a prodej zboží při výstavních a kulturních akcích, slavnostech, 

veřejných vystoupeních, sportovních podnicích nebo jiných podobných akcích, 
b) akce organizované podle zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o 

změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 
c)    ohlášené očkování domácích zvířat,  
d) ohlášené nabízení služeb podle nařízení vlády č. 91/2010 Sb., o podmínkách 

požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv.  
e) na prodej na návsi, který je minimálně týden předem řádně ohlášený na 

obecním úřadě nebo o tomto prodeji byli občané informováni prostřednictvím 
informačních letáků 

f)  na prodej, který se uskutečňuje pojízdnou prodejnou  
g)  na prodej zboží pomocí automatů obsluhovaných spotřebitelem  
h)  na vánoční prodej ryb, stromků, jmelí a chvojí,  
 čímž se rozumí jejich prodej od první adventní neděle do 24. prosince  
i)  na velikonoční prodej kraslic a pomlázek, čímž se rozumí jejich prodej 20 dnů 
 před velikonočním pondělím.  
 

Ohlášení se provádí před zahájením poskytování zboží a služeb na Obecním úřadě 
Březí. 

 
 

Čl. 6 
Účinnost 

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 18. 4. 2019. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 

Jana Káňová 
místostarosta obce 

  Ondřej Jun 
 starosta obce 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vyvěšeno na úřední desce dne: 2. 4. 2019 
Sejmuto z úřední desky dne: 18. 4. 2019 
 


