POKYNY PRO ÚČASTNÍKY STÁNKOVÉHO PRODEJE
„ANENSKÁ POUŤ HORŠOVSKÝ TÝN“
Stánkový prodej se řídí „Organizačními pokyny k Anenské pouti v Horšovském Týně“,
které schválila Rada města dne 25.5.2022, usnesením č.89/30.
Nejdůležitější informace z tohoto dokumentu naleznete na druhé straně tohoto letáku!!!

Stánky lze stavět pouze na Vámi zakoupeném prodejním místě.
Stánkový prodej je situován ve vymezeném prostoru části nám. Republiky,
Jelení, Plachého, Žižkovi ul a ul. Prokopa Holého.
Je nutné respektovat vymezený prostor prodejních míst a ohraničených ploch
páskou Městská policie!
Spodní část náměstí a ul. Prokopa Holého je určena pro Staročeský jarmark.

Stánky lze stavět od 14:00 hod. - pátek v den konání Anenské poutě,
kdy dojde k uzavření komunikací. Do té doby je nutno dodržovat
stávající dopravní značení. Případné porušení bude sankcionováno dle
zákona o provozu na pozemních komunikacích.
Doplnění zboží na stáncích z vlastních dopravních prostředků je možno
nejpozději do 9:00 hod. (v sobotu, případně v neděli).

Prodejci sami zajišťují úklid odpadků v okolí svého stánku.
Tuky ze smažení uloží prodejce do vlastních nádob a likviduje na svoje náklady.

Nelze se připojit na energetickou soustavu.
Pořadatelem Anenské poutě v Horšovském Týně je Městské kulturní zařízení
Horšovský Týn a Město Horšovský Týn.
Další informace Vám poskytne Regionálním informačním centru v ul. 5. května 50,
Horšovský Týn - telefon 379 415 151.

Mnoho zákazníků a příjemně strávený víkend v Horšovském Týně
Vám přejí pořadatelé!!!
Důležitá telefonní čísla:
Tísňová linka 112 Hasiči 150

Záchranná služba 155

Policie 150

Městská policie +420 603 245 558, +420 604875696

Zajištění řádného provozu prodejních míst
1) Na prodejních místech v rozsahu stanoveném v čl. II., není povoleno parkování automobilů ani přívěsů, pokud neslouží
k bezprostřednímu prodeji. Prodejní stánky musí být umístěny tak, aby byl zachován jeden průjezdný pruh vozovky.
2) Zakoupené prodejní místo nelze přenechat jinému prodejci bez předchozího souhlasu Městského úřadu Horšovský Týn.
3) Prodejní místa budou k dispozici (možnost zahájení stavění stánků) v době konání Anenské pouti od pátku od 14:00 hod.
4) Při stavění prodejních 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.
Připojení k soustavě el. napětí
Prodejní místa nelze připojit k soustavě el. napětí.
Bezpečnost a čistota
1) Prodejce, který zaplatí poplatek za užívání veřejného prostranství, má právo užívat své místo k prodeji sortimentu, který
uvedl v žádosti o přidělení prodejního místa.
2) Prodejní stánek musí být na viditelném místně označen kartičkou s označením č. stánku a údaji v souladu se
živnostenským zákonem a dalšími právními předpisy.
3) Prodejce musí dodržet rozměr stánkového místa. Nesmí zasáhnout svým stánkem nebo automobilem do prostoru dalších
vyznačených míst a zabírat místo dalším prodejcům. Prodejce musí zachovat na veřejné komunikaci prostor pro bezpečný
průjezd vozidel – standartní hloubka pronajatého místa činí 2m.
4) Prodejci jsou povinni respektovat pokyny pořadatelů a aktuálně platná vládní nařízení.
5) V souladu se zákonem o odpadech je každý prodejce povinen na své náklady zlikvidovat veškerý odpad, který mu jeho
činností vznikne a prodejní místo uvést do původního stavu.
6) Prodejce, který nebude respektovat pokyny a podmínky pořadatele zvláště tím, že postaví svůj stánek mimo určené
prodejní místo nebo bude prodávat sortiment jiné kategorie, než uvedl, bude vyzván k ukončení prodeje a opuštění místa.
Při nedodržení podmínek nebude v následujícím roce prodejní místo prodejci přiděleno.
Povinnosti prodejců
1) Prodej na vyjmenovaných místech dle čl. II. mohou provádět:
a) podnikatelé (fyzické a právnické osoby), resp. jejich zaměstnanci, a to v rozsahu předmětu činnosti živnostenského
oprávnění a za podmínek stanovených zákonem č. 455/91 Sb., živnostenský zákon (dále jen „živnostenský zákon“),
ve znění pozdějších předpisů,
b) fyzické osoby (bez živnostenského oprávnění - dle §3 odst. 3 písm. f) živnostenského zákona) a to v případě prodeje
nezpracovaných rostlinných a živočišných výrobků z vlastní drobné pěstitelské a chovatelské činnosti přímým
spotřebitelům (dále jen prodejce).
2) Při kontrole prodeje se prodejce musí na místě prokázat:
a) průkazem totožnosti (občanský průkaz, povolení k pobytu cizince za účelem podnikání),
b) kartičkou s označením prodejního místa (číslo stánku), kterou obdržel prodejce na e-mailovou adresu.
Zákaz prodeje
1) Na určených prodejních 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.
1)
2)
3)

1)

Dozor a sankce
Kontrolu bezpečnosti a pořádku provádí Městská policie.
Za znečištění veřejného prostranství může být dle přestupkového zákona uložena pokuta až do výše 20.000 Kč.
Při hrubém nebo soustavném porušování výše uvedených pokynů, nebo při odmítnutí spolupráce s kontrolními orgány,
může být prodejce vykázán Městskou policií z prodejního místa bez nároku vrácení poplatku za užívání veřejného
prostranství.
Závěrečná ustanovení
Zaplacením poplatku za prodejní místo potvrzuje prodejce, že se seznámil s obsahem těchto „Organizačních pokynů k
Anenské pouti“, včetně všech povinností, které mu jsou těmito „Organizačními pokyny k Anenské pouti“ uloženy.

