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ORGANIZAČNÍ POKYNY  
K 94. ÚSTECKÉ STAROČESKÉ POUTI 

 
STÁNKOVÝ PRODEJ 

2019 
 

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

Pronajímatelem prodejních míst na akci Ústecká staročeská pouť (dále jen „akce“), která se koná ve 
dnech 16. až 18. srpna 2019, je MĚSTO ÚSTÍ NAD ORLICÍ, se sídlem SYCHROVA 16, 562 24 ÚSTÍ NAD ORLICÍ, 
IČ: 00279676 (dále jen „pronajímatel“). 
 

II. PRODEJNÍ MÍSTO PRO STÁNKOVÝ PRODEJ 

II.I. Prodejní místa pro stánkový prodej jsou umístěna na ul. Smetanova, ul. Dělnická a na veřejném 
prostranství Kociánka (dále jen „lokality“). Bližší specifikace lokalit viz grafické znázornění v příloze. 
Poznámka: Prodejním místem se rozumí plocha o délce cca 3 x 2 metry.  
O konkrétním zařazení nájemce do lokalit s jeho sortimentem zboží rozhoduje pověřený zaměstnanec 
pronajímatele. 

II.II. Prodejní místo lze závazně rezervovat:  

 písemnou objednávkou doručenou do podatelny Městského úřadu Ústí nad Orlicí, a to poštou 
nebo osobně, 

 telefonicky na číslo pověřeného zaměstnance pronajímatele:  +420 777 736 317, +420 777 590 
792. 

II.III.  Stánky mohou být umísťovány na pronajaté plochy nejdříve v pátek 16. srpna 2019, a to od 08:00 
hod. a pouze se souhlasem pronajímatele/pověřeného zaměstnance pronajímatele (kontakt viz bod 
II.II.).  

II.IV. Základní doba provozování stánkového prodeje: 

 pátek  16. srpna 2019 cca od 12:00 do 24:00 hodin,  

 sobota  17. srpna 2019 cca od 09:00 do 24:00 hodin,  

 neděle  18. srpna 2019 cca od 09:00 do 22:00 hodin.  

 

III. VYBAVENÍ PRODEJNÍHO MÍSTA 

Pronajímatel nezajišťuje vybavení prodejního místa prodejním zařízením (stánek apod.), přípojkami 
pro odběr energií a nezajišťuje dodávku energií. 

 

IV. CENA PRONÁJMU PRODEJNÍHO MÍSTA DLE NABÍZENÉHO SORTIMENTU A ZPŮSOB 

PLATBY 

IV.I. Specifikace sortimentu a cena pronájmu prodejního místa 
1) Prodej pouťového zboží, tradičních řemeslných a rukodělných výrobků         300,- Kč/prodejní místo/ 

den 

 

 
 

Město 

ÚSTÍ NAD ORLICÍ 
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2) Prodej občerstvení, textilu, oděvů a ostatního zboží                   500,- Kč/prodejní místo/den 

IV.II. Platbu za pronájem prodejního místa je možné uhradit pouze v hotovosti: 

 v pátek 16. srpna 2019   od 14:00 hod. do 18:00 hod.; 

 v sobotu 17. srpna 2019  od 09:00 hod. do 18:00 hod.;  

 v neděli 18. srpna 2019  od 09:00 hod. do 13:00 hod.  
přímo u pověřených zaměstnanců pronajímatele. 

 

V. NÁJEMCE PRODEJNÍHO MÍSTA JE POVINEN V DOBĚ AKCE ZEJMÉNA: 

 dodržovat sjednanou sortimentní náplň a náležitou kulturně-společenskou úroveň provozu stánku; 

 označit prodejní stánek čitelným označením obchodního jména prodávajícího s uvedením jeho IČ, 
místa podnikání fyzické osoby či sídla právnické osoby a jména vedoucího odpovědného za provoz 
stánku, včetně označení zboží, jak to ukládají příslušné právní předpisy; 

 dodržovat velikost pronajaté prodejní plochy a zdržet se tak umisťování prodejního zařízení, zboží 
apod. mimo vyhrazené prodejní místo, jedná se zejména o nepronajaté části chodníku, vozovky a 
vstupy do budov a dvorů, ve vymezených lokalitách je zakázáno parkování vozidel nájemců včetně 
přívěsných vozíků;  

 dodržet minimálně 3,5 m širokou, volnou komunikaci pro zachování průjezdnosti; 

 řídit se pokyny pověřených zaměstnanců pronajímatele a Městské policie Ústí nad Orlicí; 

 zdržet se provádění jakýchkoliv úprav prodejního místa, zejména jakýchkoliv zásahů do povrchu 
chodníku či komunikace; 

 bezprostředně po skončení sjednané doby nájmu provést na svůj náklad úklid pronajatého 
prostoru a uvést jej do původního stavu, tj. do stavu před započetím doby nájmu; 

 dodržovat požární, hygienické a ekologické předpisy a povinnosti z nich vyplývající, např.: 
o udržovat pronajaté prodejní místo v čistotě a zabránit jeho znečištění oleji nebo jinými 

mastnými či chemickými látkami, stejně tak je zakázáno vylévat mastné či chemické látky do 
kanálů; 

o zajistit, aby veškeré přípojky elektrického proudu vedené přes přístupové komunikace byly 
zabezpečeny dostatečným způsobem (např. vhodnými kryty); 

o používá-li lahve s PROPAN BUTANEM, je povinen tuto skutečnost indikovat výstražnou 
tabulkou umístěnou v prostorách s lahvemi a zabezpečit provoz a skladování v souladu se 
zákonem č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou MV ČR 
č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vyhláška o požární 
prevenci"); 

o dodržovat protipožární předpisy a stánek vybavit vhodným hasicím přístrojem, a to v souladu 
s vyhlášky o požární prevenci a dle příslušných norem; 

o zajistit v případě prodeje nafukovacích balónků jejich plnění pouze nehořlavými a nevýbušnými 
plyny; 

 dodržet rozsah stanovené doby pro vyvolávání a hraní reprodukované hudby, a to: 
o v pátek   16. srpna 2019 od 17:00 do 24:00 hodin,  
o v sobotu  17. srpna 2019 od 09:00 do 24:00 hodin,  
o v neděli  18. srpna 2019  od  09:00 do 22:00 hodin.  

 Řešení autorských práv ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, 
ve znění pozdějších předpisů, je vždy povinností provozovatele reprodukčních zařízení. 

 

VI. POVINNOSTI PRONAJÍMATELE V PRŮBĚHU AKCE: 

 zajistit organizaci stánkového prodeje v průběhu akce; 

 zajistit dohled nad dodržováním veřejného pořádku zejména prostřednictvím městské 
policie. 
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VII. PŘEDČASNÉ SKONČENÍ NÁJMU, ZRUŠENÍ AKCE: 

VII.I. V případě, že nájemce poruší některou z povinností uvedených v předchozím článku této 
smlouvy, je pronajímatel oprávněn od této nájemní smlouvy odstoupit. Odstoupení je účinné 
doručením písemného oznámení o odstoupení od smlouvy nájemci.  

VII.II. Pronajímatel si vyhrazuje právo akci zrušit. O této skutečnosti bude pronajímatel nájemce 
neprodleně informovat. Nájemce nemá z důvodu zrušení akce vůči pronajímateli žádné jiné nároky. 
 
 

VIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ: 

Tyto Organizační pokyny byly schváleny Radou města Ústí nad Orlicí dne 29.07.2019 pod číslem 
usnesení 565/27/RM/2019. 
 


