Pokyny města Heřmanův Městec k organizaci
stánkového prodeje na „Bartolomějské pouti“ 26. - 29. 8. 2022
Pořadatelem akce je Město Heřmanův Městec, Havlíčkova 801, Heřmanův Městec
kontakt: 464 603 509, e-mail: meu@mesto-hm.cz;

Čl. I ZPŮSOB OBJEDNÁVÁNÍ STÁNKOVÝCH MÍST
1) Bartolomějská pouť se koná od pátku 26. 8. 2022 od 14:00 hodin do pondělí
29. 8. 2022 do 22:00 hodin.
2) Stánkové místo se objednává prostřednictvím rezervačního formuláře na webových
stránkách města (http://pout.hermanuv-mestec.cz). Termín spuštění rezervace 3. 5. 2022
od 16 hodin.
3) Stánkové místo pro prodej občerstvení se objednává na základě žádosti zaslané
na adresu pořadatele do 31. 3. 2022.
Občerstvením se pro účely těchto pokynů rozumí veškeré na místě tepelně
upravované potraviny a potraviny připravované na místě s použitím elektrické energie
a veškeré rozlévané a točené nápoje.
4) Prodejcům, kteří minimálně 10 let po sobě provozovali stánkový prodej na stejném místě,
může pořadatel umožnit přednostní prodej na základě výzvy s podmínkou, že zakoupené
místo použijí výhradně pro svoji podnikatelskou činnost. Pokud prodejci nevyužijí
přednostního prodeje, místa budou uvolněna pro další zájemce.
Čl. II POSTUP OBJEDNÁVKY A REZERVACE MÍST
2A) Postup objednávky – občerstvení
a) Zašlete žádost o umístění stánku s občerstvením na adresu pořadatele do 31. 3. 2022.
Formulář žádosti je k dispozici na webových stránkách města (http://pout.hermanuvmestec.cz).
b) O přidělení stánkových míst pro prodej občerstvení rozhoduje Rada města Heřmanův
Městec. Prodej občerstvení během Bartolomějské pouti mohou realizovat právnické a fyzické
osoby v rozsahu svého živnostenského oprávnění: hostinská činnost nebo výroba
potravinářských a škrobárenských výrobků.
c) Rozhodnutí rady města bude prodejcům neprodleně po jejím konání oznámeno e-mailem.
Schváleným prodejcům budou současně zaslány instrukce pro úhradu poplatku.
2B) Postup objednávky – stánková místa ostatní
a) Vyplňte rezervační formulář, vyberte stánkové místo a odešlete objednávku. Rezervovat
lze pouze zeleně označené stánky. Po úspěšné rezervaci Vám přijde potvrzovací e-mail
na Vámi uvedenou e-mailovou adresu. Rezervované prodejním místo změní barvu ze zelené
na oranžovou.
c) Proveďte úhradu poplatku dle instrukcí, které jste obdrželi v potvrzovacím e-mailu.
d) Pokud platba nebude připsána na účet města do 10 kalendářních dnů od potvrzení
rezervace, bude rezervace zrušena a místa uvolněna pro další zájemce. Zrušení rezervace
Vám bude potvrzeno e-mailem.
e) Po úhradě a úspěšném připsání částky na účet města obdržíte další e-mail o potvrzení
úhrady a závazné rezervaci místa. Současně se na mapě změní barva Vámi rezervovaného
prodejního místa z oranžové na červenou. Toto potvrzení je nutné mít vyvěšeno na
prodejním stánku po celou dobu konání pouti a pro povolení vstupu na akci.
Čl. III PODMÍNKY PRODEJE
1) Stánkové místo má velikost 7 m 2 (3,5 m - délka x 2 m - šířka). Přidělují se maximálně
3 místa, pro občerstvení maximálně 3 místa + 2 místa pro posezení. Není možno zakoupit
pouze polovinu stánku. Velikost stánku včetně zastřešení je nutno přizpůsobit velikosti
stánkového místa. Pořadatel negarantuje možnost propojení dvou stánků.
2) Součástí prodejního místa není místo pro parkování auta či odstavení přívěsného vozíku,
pořadatel negarantuje možnost parkování auta za stánkem.
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3) Prodejní místa musí být umístěna tak, aby byl zachován dostatečný průjezdný profil
pro vozidla pořadatele pouti a integrovaného záchranného systému.
4) Zastřešení stánku nesmí zasahovat do průjezdního profilu.
5) Pořadatel nezajišťuje připojení na elektrickou energii.
6) Pořadatel si vyhrazuje právo obsadit vyznačená místa dle svého uvážení a zvyklostí akce.
7) Stánková místa se rezervují na IČO a jsou nepřenosná.
8) Stánky se stavějí při pohledu z cesty od dřevěného kolíku s číslem doprava
a dozadu.
Čl. IV POPLATKY A ZPŮSOB ÚHRADY
1) Poplatky jsou uvedeny na celou dobu poutě a nelze je rozdělit. Uhrazený poplatek
není možné vymáhat zpět, ani z důvodu nemoci prodejce či nepřízně počasí.
Stánkové místo (7 m2) …………………………… 1.600 Kč
Posezení před stánkem (5 m2) ………..……….… 1.000 Kč (pouze stánky s občerstvením)
Posezení vedle stánku (7 m2) …………………… 1.600 Kč (pouze stánky s občerstvením)
Osobní vozidlo, dodávka bez přípojného vozíku.
500 Kč
Obytné vozidlo……………………………………..
700 Kč
Přípojný vozík………………………………………
200 Kč
2) Způsob úhrady:
a) Převodem nebo vložením na účet města vedeného u Komerční banky, a. s., číslo účtu:
19-1626531/0100. Přidělený variabilní symbol bude zaslán e-mailem spolu s potvrzením
rezervace místa. S ohledem na délku převodu při platbě z jiných bank, doporučujeme uhradit
poplatek neprodleně.
b) Vložením hotovosti do pokladny města s uvedením variabilního symbolu platby.
c) S ohledem na délku převodu, platby složenkou nedoporučujeme.

Čl. V POVINNOSTI PRODEJCŮ
Prodejce je povinen dodržovat následující pokyny:
a) dodržovat rozměry stánkového místa;
b) nezasahovat prodejním zařízením do vedlejšího stánkového místa (přizpůsobit prodejní
zařízení rozměrům stánkového místa);
c) dodržovat sortiment prodeje uvedený při rezervaci místa;
d) označit prodejní stánek v souladu s živnostenským zákonem;
e) neobsazovat stanovené bezpečností mezery;
f) řídit se pokyny bezpečností služby, hasičů, zaměstnanců pořadatele a Městské policie
Heřmanův Městec
Čl. VI BEZPEČNOST A ČISTOTA
1) Prodejce je povinen zabezpečit čistotu místa a přilehlého okolí, neničit veřejnou zeleň;
respektovat podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší
počet osob a obecně platných předpisů BOZP a PO.
2) Prodejce občerstvení je povinen umístit vlastní nádobu na odpad u prodejního zařízení;
zajistit pravidelnou likvidaci tohoto odpadu. Tuky ze smažení uloží prodejce do vlastních
nádob a zlikviduje na vlastní náklady.
3) Po ukončení prodeje je prodejce povinen uvést místo do původního stavu a zlikvidovat
odpad.
4) Kontrolu bezpečnosti provádí pracovníci bezpečnostní služby.
5) V případě znečistění místa a poničení veřejné zeleně bude vyvoláno přestupkové řízení
do 30 dnů od konání Bartolomějské poutě.
6) Pořadatel zajišťuje odvoz přistavených kontejnerů na odpad v sobotních, nedělních
a pondělních ranních hodinách.

2

Čl. VII DOBA PRODEJE ZBOŽÍ A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB
Pro dobu nabídky, prodeje zboží a poskytování služeb při konání Bartolomějské pouti platí
následující časový rozvrh, přičemž je vymezena i doba přípravy na prodej a doba
nezbytného úklidu (dle nařízení Rady města č. 3/2018 – Tržní řád)
Čtvrtek

od 8:00 hodin - nájezd prodejních zařízení s občerstvením, montáž

Pátek

od 8:00 hodin - nájezd ostatních prodejních zařízení, montáž, naskladnění
zboží
14:00 – 24:00 - nabídka, prodej zboží a poskytování služeb

Sobota

00:00 – 01:00 - postupné ukončení nabídky, prodeje zboží a poskytování
služeb, včetně vyskladnění zboží a případné demontáže prodejních zařízení,
úklid místa určeného pro nabídku, prodej zboží a poskytování služeb včetně
jeho okolí
01:00 – ukončení nabídky, prodeje zboží a poskytování služeb
06:00 – 08:00 - nájezd prodejních zařízení, montáž, naskladnění zboží
08:00 – 24:00 - nabídka, prodej zboží a poskytování služeb

Neděle

00:00 - 01:00 - postupné ukončení nabídky, prodeje zboží a poskytování
služeb, včetně vyskladnění zboží a případné demontáže prodejních zařízení,
úklid místa určeného pro nabídku, prodej zboží a poskytování služeb včetně
jeho okolí
01:00 - ukončení nabídky, prodeje zboží a poskytování služeb
06:00 – 08:00 - nájezd prodejních zařízení, montáž, naskladnění zboží
08:00 – 24:00 - nabídka, prodej zboží a poskytování služeb

Pondělí

00:00 - 01:00 - postupné ukončení nabídky, prodeje zboží a poskytování
služeb, včetně vyskladnění zboží a případné demontáže prodejních zařízení,
úklid místa určeného pro nabídku, prodej zboží a poskytování služeb včetně
jeho okolí
01:00 - ukončení nabídky, prodeje zboží a poskytování služeb
06:00 – 08:00 - nájezd prodejních zařízení, montáž, naskladnění zboží
08:00 – 21:00 - nabídka, prodej zboží a poskytování služeb
21:00 - 22:00 - postupné ukončení nabídky, prodeje zboží a poskytování
služeb, včetně vyskladnění zboží a případné demontáže prodejních zařízení,
úklid místa určeného pro nabídku, prodej zboží a poskytování služeb včetně
jeho okolí
22:00 – ukončení nabídky, prodeje zboží a poskytování služeb

Čl. VIII ZÁKAZ PRODEJE
Na určených prodejních místech je zakázána následující činnost:
a) prodej tabákových výrobků a lihovin, kromě prodeje ve stáncích s občerstvením;
b) prodej petard, světlic a dalších předmětů zábavné pyrotechniky;
c) prodej zboží erotického charakteru, doporučování a nabízení tohoto zboží;
d) směnárenská činnost;
e) prodej předmětů, které podléhají zvláštnímu režimu (zbraně, střelivo, výbušniny, jedy,
omamné látky apod.);
f) prodej zvláště chráněných druhů divoce rostoucích rostlin, zvláště chráněných druhů
živočichů a nerostů;
g) prodej netrvanlivých potravin vyžadujících chlazení a to v případě, že není napojeno na
zdroj el. energie a zdroj pitné vody;
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h) prodej a nabízení dalších předmětů a zboží, jejichž prodej je v rozporu se závaznými
právními předpisy.
Čl. IX DOZOR A SANKCE
1) Dozor nad dodržováním těchto „Pokynů“ provádí pověření zaměstnanci pořadatele,
Městská policie Heřmanův Městec a pracovníci bezpečností služby.
2) Porušení či nerespektování těchto „Pokynů“ nebo odmítnutí spolupráce s osobami
provádějícími dozor má za následek vykázání ze stánkového místa bez nároku na vrácení
zaplaceného poplatku. Tento prodejce nebude mít možnost v následujícím roce stánkové
místo rezervovat.
Čl. X ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1) Zaplacením poplatku za prodejní místo potvrzuje prodejce, že se seznámil s obsahem
těchto „Pokynů“ včetně všech povinností, které mu jsou těmito „Pokyny“ uloženy.
2) Pořadatel si vyhrazuje právo zrušit konání akce bez udání důvodu. V takovém případě
vrátí pořadatel prodejci poplatek za stánkové místo, neuhradí mu však náklady vynaložené
na realizaci prodeje na pouti.
2) Zrušují se Pokyny města Heřmanův Městec k organizaci stánkového prodeje
na „Bartolomějské pouti“ 28. - 31. 8. 2020 ze dne 27. 1. 2020.
3) Rada města schválila Pokyny města Heřmanův Městec k organizaci stánkového prodeje
na „Bartolomějské pouti“ 26. - 29.8.2022, usnesením č. R/2022/032 ze dne 19. 1. 2022.

………………………………….
Josef Kozel
starosta
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