Organizační pokyny k stánkovému prodeji
při Hrabyňské tradiční pouti 2022
Čl. I. Stánkové místo
(1) Stánkovým místem se pro účely těchto pokynů rozumí vyhrazený a číslem označený
prostor zabírající délku 3 m, na kterém se uskutečňuje stánkový či obdobný prodej zboží nebo
poskytování služeb jedním prodejcem.
(2) Ke stánkovému či obdobnému prodeji zboží a poskytování služeb v době konání
Hrabyňské pouti se určují ve dnech 13. - 14. 8. 2022 dle mapky stánková místa č. 7 - 58,
v případě jejich obsazení č. 59 – 72, příp. č. 121 - 137

Čl. II. Poplatek za stánkové místo
(1) Při rezervaci a uskutečněné platbě do 10. 8. 2022 činí sazba poplatku za každý i započatý
m2 a každý den 50 Kč.
(2) Při nerezervaci, platbě na místě nebo zjištění překročení nahlášené délky stánku činí
sazba poplatku za každý i započatý m2 a každý den 100 Kč.
(3) Obec Hrabyně si vyhrazuje právo rozhodovat individuálně, prostřednictvím k tomu
pověřených osob, o výši poplatku za stánkové místo, s přihlédnutím k nabízenému sortimentu.

Čl. III. Způsob a podmínky rezervace
(1) V období od 1. 7. 2022 do 10. 8. 2022 lze stánková místa rezervovat prostřednictvím
e-mailu hrabyne@hrabyne.cz, korespondenčně nebo osobně na adrese OÚ Hrabyně, č. p. 70,
747 63 Hrabyně, výjimečně telefonicky na 596 412 619.
(2) Při rezervaci zájemce o stánkové místo uvede IČO (vyjma fyzické osoby dle §3 odst. 3
písm. f) živnostenského zákona), název a adresu firmy, popis nabízeného zboží + FOTOGRAFII
zboží a stánku, rozměr stánku (délka), datum prodeje, kontaktní telefonní číslo.
(3) Rezervace stánkového místa bude objednavateli potvrzena na e-mail (nemá-li vlastní email objednání bude potvrzeno na kontaktní telefon).
(4) Prodejce s potvrzením objednávky obdrží případné pokyny k platbě.
(5) Pokud platba nebude připsána na stanovený účet do 10 pracovních dnů od potvrzení
rezervace (nejpozději do 10. 8. 2022), budou zadaná místa uvolněna pro další zájemce.
(6) Obec Hrabyně si vyhrazuje právo přidělit konkrétní stánkové místo na základě rozhodnutí
k tomu pověřených osob, s přihlédnutím k nabízenému sortimentu.

Čl. IV. Zajištění řádného provozu stánkových míst
(1) Na stánkových místech v rozsahu stanoveném v čl. I., není primárně povoleno parkování
automobilů ani přívěsů, pokud neslouží k bezprostřednímu prodeji. Parkování je možné na
vyznačených místech. Parkování na stánkových místech může být povoleno osobami
pověřenými organizací až podle aktuální obsazenosti stánkových míst v den prodeje.
(2) Rezervované stánkové místo nelze přenechat jinému prodejci, bez souhlasu OÚ Hrabyně.
(3) Vjezd a výjezd ke stánkovým místům bude povolen v sobotu 13. 8. 2022 do 15,00 hod.,
v neděli 14. 8. 2022 do 7,30 hod. Prodejci jsou povinni dbát pokynů pověřených osob
zajišťujících organizaci na místě.
(4) Při stavění stánků platí absolutní zákaz připevňovat konstrukce stánků do vozovky,
chodníků, objektů (domů) pomocí předmětů (skoby, hřeby, tyče apod.), popř. k stabilizaci jakkoli
použít sloupy veřejného osvětlení.

Čl. V. Bezpečnost a čistota
(1) Prodejce musí dbát, aby při prodeji nedocházelo ke znečišťování a poškozování veřejného
prostranství a musí dbát obecně platných předpisů BOZP a PO.
(2) Po ukončení prodeje je prodejce povinen provést řádný úklid, a to odstraněním nečistot a
shromážděním zbytkových obalů do igelitových pytlů, které ponechá na stánkovém místě.
(3) Odvoz pytlů (příp. kartónů) je zajištěn údržbou obce.
(4) Kontrolu bezpečnosti a pořádku provádí pověřené osoby.

Čl. VI. Povinnosti prodejců
(1) Při kontrole prodeje se prodejce musí na místě prokázat:
a) průkazem totožnosti (občanský průkaz, povolení k pobytu cizince za účelem podnikání)
b) živnostenským listem, případně výpisem ze živnostenského rejstříku nebo jeho ověřenou
fotokopií (vyjma fyzické osoby dle §3 odst. 3 písm. f) živnostenského zákona),
c) vytištěnou potvrzenou rezervací (vyjma rezervace na místě),
d) dokladem o zaplacení poplatku (vyjma platby na místě).

Čl. VII. Zákaz prodeje
(1) Na určených stánkových místech je zakázána následující obchodní činnost:
a) prodej zboží erotického charakteru, doporučování a nabízení tohoto zboží,
b) směnárenská činnost,
c) prodej předmětů, které podléhají zvláštnímu režimu (zbraně všeho druhu, střelivo,
výbušniny, jedy, omamné látky apod.),
d) prodej zvláště chráněných druhů divoce rostoucích rostlin, zvláště chráněných druhů
živočichů a nerostů,
e) prodej petard, světlic a dalších předmětů zábavné pyrotechniky,
f) prodej netrvanlivých potravin vyžadujících chlazení a to v případě, že není napojeno na
zdroj elektrické energie a zdroj pitné vody (zásobník kontrolované vody),
g) prodej tabákových výrobků a lihovin, kromě prodeje ve stáncích s občerstvením,
h) prodej a nabízení dalších předmětů a zboží, jejichž prodej je v rozporu se závaznými
právními předpisy.

Čl. VIII. Dozor a sankce
(1) Dozor nad dodržováním „Pokynů“ provádí pověřený zaměstnanec obce Hrabyně.
(2) Výzvu k odstranění nedostatku vzniklého porušením těchto pokynů vykonává
zaměstnanec obce s případným doprovodem Policie České Republiky.
(3) Při hrubém nebo soustavném porušování výše uvedených pokynů, nebo při odmítnutí
spolupráce s kontrolními orgány, může být prodejce vykázán Policií České Republiky ze
stánkového místa bez nároku vrácení poplatku za užívání veřejného prostranství.

Čl. IX. Závěrečná ustanovení
(1) Přijetím potvrzení o rezervaci / následnou úhradou poplatku, případně platbou na místě
potvrzuje prodejce, že se seznámil s obsahem těchto „pokynů“, včetně všech povinností, které
mu jsou těmito pokyny uloženy.

