
 
 

    

ŘÁD STÁNKOVÉHO PRODEJE 

Velikonoční Mikulov 

19.4. - 21.4. 2019 

(centrum - Náměstí)  

Pořadatelem stánkové tržnice je Mikulovská rozvojová s.r.o., Náměstí 158/1, 692 01 Mikulov,  
IČ: 276 89 310, DIČ: CZ27689310, tel.: 519 324 922, e-mail: stanky@mikulov.cz.  
 
Inspektor tržnice: Lenka Jadrná, tel. 725 921 224 , jadrna@mikulov.cz 

1. Doba nástupu, postavení a zavážení stánků: 
Pátek    19.4. 8.00 – 9.45 hod. 
Sobota 20.4. 8.00 – 9.30 hod. 
Neděle 21.4. 8.00 – 9.30 hod. 

2. Prodej je stanoven: 

Pá, Ne   10.00 – 17.00 hod. 

So  10.00 – 18.00 hod.  

3. Parkovací plochy pro prodejce: 

Prodejci si mohou zaparkovat svá vozidla na ul. Svobody a ul. Vrchlického.  Od inspektora tržnice 

obdržíte parkovací kartu.  

Parkování obslužných vozů v prodejních lokalitách není povoleno. Je zakázáno parkování přímo 

v centru Náměstí a v lokalitě před Dietrichsteinskou hrobkou!!! 

4. Úhrada za služby spojené s umístěním stánku včetně 21 % DPH: 

 Pátek+ Sobota+Neděle  

A    Stánek s řemeslnou a ruční výrobou 1 000 Kč  

B    Stánek s občerstvením,  pivo, limo,víno 1 500 Kč  

C    Stánek s komerčním zbožím 1 500 Kč  

      Zapůjčení stánku 900 Kč  

     Elektřina s max.spotřebou do 5kW 450 Kč  

 

Telefonická rezervace místa není možná! 

4. Další povinnosti prodejců 

 Prodejce je povinen dodržet stanovenou dobu prodeje a zahájit vyklízení a balení stánku 

až po skončení prodejní doby!!! 

 Podmínkou je mít vlastní dřevěný stánek dobového charakteru.  

 Respektovat při umísťování stánků pokyny inspektora tržnice. 
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 Uhradit stanovený poplatek za služby spojené se stánkovým prodejem na místě v hotovosti 

v den příjezdu. 

 V případě potřeby připojení el. proudu je nutné dbát pokynů přítomného elektrikáře či 
inspektora tržnice a mít vlastní připojovací kabely. Poplatek za připojení a odběr elektrické 
energie je stanoven 150 Kč/den (s max. spotřebou do 5 kW).  

 Mít u sebe po celou dobu konání potřebné doklady včetně závazného potvrzení. Splňovat 
všechny podmínky k prodeji v souladu s platnou právní úpravou. 

 Řádně označit své prodejní místo v souladu s platnou právní úpravou, při nesplnění bude 
prodejce vykázán z prostoru tržnice. 

 Udržovat čistotu a pořádek kolem svého prodejního místa, odnášet odpad do přistavených 
kontejnerů. 

 Prodejci s občerstvením jsou povinni zajistit si minimálně 1 ks odpadkových košů, 
vysypávat plné odpadkové koše do přistavených kontejnerů. 

 Předložit  revizi elektrických spotřebičů vč.prodlužovacích a odpojitelných přívodů dle 
platné České technické normy  ČSN 331 600-ed.2. Bez předložení těchto revizí nebude 
připojení povoleno. 

 Při nedodržení podmínek stánkového prodeje, zejména pak dalších povinností prodejců 
spojených s dobou prodeje a udržování čistoty, si pořadatel vyhrazuje právo vyžadovat od 
prodejce uhrazení pokuty ve výši 5 000 Kč. Touto pokutou není dotčeno právo na vymáhání 
nákladů za vzniklé škody.  

 

5. Ostatní pokyny 

 Prodejci mohou používat určená veřejná WC zdarma po předložení kartičky s označením 
„personál“(kartičku obdrží od inspektora tržnice).  

 
Tento řád stánkové prodeje je závazný pro všechny prodejce. Jeho porušení může mít za 
následek ukončení prodeje.  
 

 
 

V Mikulově dne 10. 1. 2019 

 

 

 

 


