Obec Kájov
Kájovská 100
382 21 Kájov
PODMÍNKY KE STÁNKOVÉMU PRODEJI O KÁJOVSKÉ POUTI V KÁJOVĚ
VE DNECH 08. 10. 2022 – 09. 10. 2022

Stánkový prodej bude probíhat s ohledem na platná protiepidemiologická opatření MZ ČR a pokud
to aktuální situace dovolí. Bude umístěn na k. ú. Kladné parc. č. 2069/17 do ulice U Kostela od
křižovatky s ulicí Kájovská až ke kostelu, dále do ulice Kájovská parc. č. 2069/19 od křižovatky
s ulicí Boletická ke křižovatce ulice U Kostela. V ulici U Kostela budou mít přednostní právo stánky
s řemesly a rukodělnou výrobou. V případě většího zájmu budou stánky umístěny od železničního
přejezdu k nádraží.
Stánky na mostě do Kájova od silnice I. třídy 39 nejsou přípustné a nebudou povoleny.
Pro všechny účastníky poutě (prodejce, návštěvníky, pořadatele) platí povinnost prokázat se
na vyžádání dokladem o bezinfekčnosti, pokud to budou vyžadovat platná nařízení.
Povinností každého zájemce je řádně vyplnit přihlášku, která musí obsahovat: IČ, přesnou adresu
s PSČ, telefonní číslo, e-mail, popis nabízeného sortimentu (lze přiložit fotografii) a musí být
přiložena kopie živnostenského oprávnění.
Vyplněnou přihlášku s přílohami zašlete do 30. 6. v daném roce na email: ou-kajov@ou-kajov.cz
nebo na adresu obce Kájov, Boletická 115, 382 21 Kájov.
Obec Kájov má právo výběru mezi zájemci o účast na pouti, a ta určí, kde bude stánek umístěn.
Naším zájmem je prezentovat výrobky a jejich různorodost za daných prostorových
podmínek. Po uzávěrce přihlášek bude vybraným prodejcům účast potvrzena a budou vyzváni
k úhradě vyměřeného poplatku. Po připsání platby na účet obce, prodejci zašleme informaci
o místě, kde může být stánek od 7. 10. 2022 po 17 hodině umístěn.
Pokud prodejce nedodrží stanové podmínky, nebude mu prodej umožněn.
Pořadatel (obec Kájov) si vyhrazuje právo udělit výjimku pro prodejce s rukodělnou a domácí
výrobou v ulici U Kostela.
Délka stánku na určených místech je maximálně 6 m. Šířka stánku se počítá včetně manipulačního
prostoru (minimálně 2 m, maximálně 3 m).
Poplatek z místa za užívání veřejného prostranství je stanoven takto:
1.
2.
3.
4.
5.

Stánek s rukodělnou domácí výrobou
Stánek s ostatním zbožím (hračky, oblečení, občerstvení apod.)
Služby spojené s úklidem za stánky s rukodělnou výrobou a ostatním zbožím
Služby spojené s úklidem a odvozem odpadu za stánky s občerstvením
Auto u stánku

20,- Kč/m2
100,- Kč/m2
100,- Kč
500,- Kč
100,- Kč

Nikdo jiný nemá právo od prodejců vybírat další poplatky!
U sortimentu je nutno uvést všechny druhy zboží (pokud bude zjištěno, že prodáváte jiný sortiment,
než jste uvedli v žádosti, bude vám prodej znemožněn).
V případě porušení povinností (především nedodržení rozměru stánkového místa,
neoprávněného záboru veřejného prostranství, neuposlechnutí příkazů organizátorů
prodeje) může být povolení k prodeji bez náhrady zrušeno a v příštích letech účast
nepovolena.

