ANENSKÁ POUŤ 2019
Pořadatel:
Město Staré Město, org. složka Kulturní zařízení města
Kontaktní osoba: Alena Windová, tel. +420725502753
Všichni prodejci se zájmem o prodej zboží se musí zaregistrovat nejpozději 3 pracovní dny před
konáním akce na uvedeném tel. čísle. V opačném případě není možné zaručit, že jim bude
umožněna účast na trzích a ostatním stánkovém prodeji.

ORGANIZACE A ZÁSADY PRODEJE
Provozní doba trhů a stánkového prodeje
Kulturní program v pátek a v sobotu 26. - 27. 7. 2019 organizuje Město Staré Město. V pátek dne
26. 7. bude umožněn prodej stánkům s občerstvením a to těm, které se zaregistrovaly a zaplatily
poplatek v pátek snížená sazba 50% tzn. 400,-Kč a v sobotu 800,-Kč/den. Ostatní stánek do 2m platí
500,-Kč a za každý další 1 metr +50,-Kč.
Vyjímka z nočního klidu je stanovena do 03.00hodin sobotního rána. Od této hodiny platí noční klid,
všechny stánky budou uzavřeny. Upozorňujeme, že službu konající Policie ČR má oprávnění stánky
uzavřít a v případě výtržností během akce i oprávnění akci zrušit. V průběhu večera a nočních hodin
budou rovněž přítomni pracovníci bezpečnostní agentury.
Podobná je i situace v sobotu 27. 7. Vyjímka z nočního klidu je stanovena na 03.00 hod. nedělního
rána. Od této hodiny platí noční klid za stejných podmínek jako v předešlém dni.

Prodejní místo/stánek
Prodej je možno uskutečnit:
•

Z přenosných, rozložitelných stánků ( zapůjčených provozovatelem akce nebo vlastním
stánkem, je nutné oznámit při přihlašování prodejního místa)

•

Z vlastního prodejního zařízení (rovněž nutno oznámit provozovateli i s potřebnou rozlohou
prodejního místa)

Prodejce je povinen dodržovat provozní řád, obsadit takové prodejní místo, které mu bylo
provozovatelem akce přiděleno. Dále je povinen zorganizovat své provozní místo tak, aby
nebránilo plynulému pohybu zákazníků a provozu na místních komunikacích. Parkovat lze pouze na
místech vyhrazených provozovatelem akce. Stánky, zboží, auta příp. další sounáležitosti není
možné stavět na chodnících. Chodníky zůstanou volné!!!
Prodejce je povinen dodržovat pořádek a čistotu kolem svého prodejního místa a odpadky
průběžně uklízet do přistavených kontejnerů (parkoviště vedle hotelu Pohoda).

Prodejce je povinen prokázat se na požádání oprávněním k prodeji (živnostenský lit nebo jiné
oprávnění, pokud se na něj vztahuje provozovateli akce nebo jeho zástupci nebo jinému
oprávněném státnímu orgánu).
Prodejci, kteří potřebují připojit stánek na elektřinu budou mít certifikovaný kabel v dostatečné
délce a připojí ho odborný technik pracující pro Město Staré Město (p. Adolf Tylich)
Stánkový prodej a EET
Problematika EET není, co se týká stánkového prodeje, zcela jednoznačná. Pro letošní rok jsou
vyjmuty prodejci pití a jídla bez obsluhy, zázemí, předzahrádky apod. Taktéž prodejci vlastních
výrobků, prodejci přebytků ze zahrádek, nahodilí prodejci apod. Prodejci, kteří zboží nakoupí a
prodají podléhají EET. Každý prodejce je povinen si v rámci svého prodeje zjistit potřebné
informace.
Infolinka Finanční správy 225 092 392 v pracovních dnech od 9:00 do 17:00 hodin.

Pro kolotoče a lunaparky platí stejné podmínky s tím, že revize na připojení elektřiny a přípojku
vody si provozovatel kolotoče zajistí sám a na své náklady. Současně tímto stvrzuje, že má všechny
potřebné revize a dokumenty k provozu těchto zařízení.
V době hlavního kulturního programu tzn. v pátek od 27.00 – 02.00 a v sobotu 28. 7.od 17.00 –
02.00 hodin ztiší hudební produkci tak, aby nerušila hlavní hudební program a nad přiměřenou
míru obyvatele přilehlých domů.
Při prodeji potravin je prodejce osobně odpovědný za dodržování veškerých hygienických norem a
dalších předpisů souvisejících s provozováním živnosti včetně označení zákazu prodávání alkoholu
osobám mladším 18 let a podnapilým osobám.
Prodejce je povinen viditelně označit své výrobky cenou, příp. vyvěšeným ceníkem.
Provozovatel akce nepřebírá za prodáváné zboží, potraviny ani jiné činnosti jakoukoliv záruku.
Po ukončení prodeje je prodejce odpovědný za předání neporušeného stánku(v případě zapůjčení)
a za úklid prostoru související s prodejním místem.

Všeobecná ustanovení:
V době konání trhů je možné využít zdroj pitné vody v budově Radnice - přízemí Města, nám.
Osvobození č.166.
Prodejce je zodpovědný za všechny škody, které sám nebo jeho pomocníci způsobí.
Přejeme Vám příjemně strávenou Anenskou pouť a hodně spokojených zákazníků.

Ve Starém Městě dne 25 . 7. 2019
Alena Windová
Org. složka Kulturní zařízení Města Staré Město

