
Městys Vrchotovy Janovice 
Rada městyse 
 

 
Nařízení městyse č. 1/2021 

o zákazu podomního a pochůzkového prodeje na území městyse 
 

Rada městyse Vrchotovy Janovice se na svém zasedání dne 15.03.2021 usnesením č. 49/2021 usnesla 
vydat na základě  ustanovení § 18 odst. 4 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání 
(živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 11 odst. 1 a § 102 
odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, toto 
nařízení: 
 

Čl. 1 
Úvodní ustanovení 

Předmětem tohoto nařízení městyse(dále jen „nařízení“) je stanovit, které formy nabídky a prodeje 
zboží (dále jen „prodej zboží“) nebo nabídky a poskytování služeb (dále jen „poskytování služeb“) 
prováděné mimo provozovnu určenou k tomuto účelu rozhodnutím, opatřením nebo jiným úkonem 
vyžadovaným stavebním zákonem1) jsou na území městyse Vrchotovy Janovice zakázány.  

 
Čl. 2 

Vymezení pojmů 
1. Podomní prodej je nabídka prodeje zboží nebo nabídka poskytování služeb nebo dalších 

produktů, kdy je bez předchozí objednávky nabízen prodej zboží nebo nabízeno poskytování 
služeb osobami potencionálním uživatelům v objektech určených k bydlení. 

2. Pochůzkový prodej je nabídka prodeje zboží nebo nabídka poskytování služeb nebo dalších 
produktů, u kterého nedochází k umístění prodejního zařízení nebo zboží, je provozovaný 
formou pochůzky, přičemž je potencionální uživatel zboží nebo služeb vyhledáván prodejcem 
z okruhu osob na veřejném prostranství. 

 
Čl. 3 

Zakázané druhy prodeje zboží a poskytovaných služeb 
1. Podomní prodej je na území městyse Vrchotovy Janovice zakázán. 
2. Pochůzkový prodej je na veřejných prostranstvích městyse Vrchotovy Janovice zakázán. 
 

Čl. 4 
Druhy zboží a poskytování služeb, na které se toto nařízení nevztahuje 

Tato vyhláška se nevztahuje na: 

 kominické služby 

 vánoční prodej ryb 

 očkování zvířat 

 veřejné sbírky, které jsou předem nahlášeny na Úřadě městyse Vrchotovy Janovice 

 prodej zboží a poskytování služeb mimo provozovnu při slavnostech, sportovních, kulturních 
nebo jiných podobných akcích 

 prodej zboží a poskytování služeb neziskových spolků a organizací, které jsou předem nahlášeny 
na Úřadě městyse Vrchotovy Janovice 

 pojízdné prodejny a automaty s různým druhem zboží a služeb, které jsou předem nahlášeny na 
Úřadě městyse Vrchotovy Janovice 

 

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



Čl. 5 
Závěrečná ustanovení 

 
1. Porušení povinností stanovených tímto nařízením se postihuje podle zvláštních právních 

předpisů2). 
2. Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1.4.2021 

 
 
 
 
 

Marcela Čedíková 
starostka 

 
 
 
Vyvěšeno na úřední desce dne:  
 
Sejmuto z úřední desky dne:     
 
Současně zveřejněno na elektronické úřední desce. 
 

                                                           
2) § 4 odst. 1 zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích. 

 

 


