Podmínky prodeje:
1. prodejní stánky lze umísťovat na pronajímané plochy až v den zahájení Znojemského historického vinobraní a to v
době od 7.00 do 11.00 hod. v sobotu pak od 6.00 do 8.00 hod.;
2. v den zahájení Znojemského historického vinobraní jsou všechna zásobovací vozidla včetně přívěsných vozíků
povinna opustit do 12.00 hod. areál městské památkové rezervace a lokality určené pro stánkový prodej, v sobotu
pak do 9.00 hod.;
3. maximální počet prodejních ploch pronajatých jednomu prodejci je 10;
4. prodejci jsou povinni dodržovat sjednanou sortimentní náplň, náležitou kulturně-společenskou úroveň provozu
stánku;
5. prodejci jsou povinni udržovat pronajaté pozemky v čistotě a zabránit jejich znečištění oleji nebo jinými mastnými
či chemickými látkami, stejně tak je zakázáno vylévat mastné či chemické látky do kanálů. Nedodržování této
podmínky bude řešeno Městskou policií Znojmo dle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích ve znění pozdějších
předpisů;
6. prodejci jsou povinni vybavit stánek vhodnou nádobou na odpadky. Prodejci potravin a občerstvení jsou dále
povinni zajistit umístění vnějších odpadkových nádob u svého prodejního stánku, takto sebraný odpad bude
odvezen úklidovou firmou najatou pronajímatelem;
7. prodejci jsou povinni umístit linoleum či karton pod celý stánek vč. přesahu, týká se pouze stánků v uzavřené části
městské památkové rezervace a pouze občerstvení;
8. prodejci jsou povinni stavět stánky tak, aby byl zachován přístup k hydrantům a uzávěrům vody;
9. prodejci jsou povinni zajistit, aby veškeré přípojky elektrického proudu vedené přes přístupové komunikace byly
zabezpečeny dostatečným způsobem (např. vhodnými kryty). Umístění elektrických přípojek v trase průvodu je
zakázáno;
10. na území městské památkové rezervace je zakázáno používat elektrocentrály;
11. prodejci jsou povinni 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;
12. pokud si prodejci neodklidí své stánky po skončení prodejní doby v obou dnech konání akce, jsou povinni si sami
zajistit úklid místa stánku a jeho okolí;
13. používá-li prodejce lahve s PROPAN BUTANEM, je povinen tuto skutečnost indikovat výstražnou tabulkou
umístěnou v prostorách s lahvemi a zabezpečit provoz a skladování v souladu s § 5 zákona č. 133/1985 Sb. o
požární ochraně a §§ 42 a 44 vyhlášky MV ČR č. 246/2001 Sb. o požární prevenci (dále jen "vyhláška o požární
prevenci");
14. prodejci jsou povinni dodržovat protipožární předpisy a stánek vybavit vhodným hasicím přístrojem (doporučený
druh hasiva je CO2 nebo práškový hasicí přístroj), a to v souladu s § 2 vyhlášky o požární prevenci a dále s čl. 78
normy ČSN 730 831;
15. prodejci, kteří prodávají nafukovací balónky, jsou povinni používat k plnění pouze nehořlavé a nevýbušné plyny
(např. helium);
16. prodejci, prodávající v uzavřené části města, obdrží při podpisu smlouvy 1 volnou vstupenku na 1 prodejní místo
pro vstup do uzavřené části města. Ostatní prodejci jsou povinni zakoupit si pro sebe a pro obsluhující personál,
pro vstup do uzavřené části města, od pořadatele vstupenku. Bez této vstupenky jim nebude do uzavřené části
města vstup povolen;
17. prodejci jsou povinni předložit na požádání kontrolních orgánů následující dokumenty:
nájemní smlouvu uzavřenou mezi nájemcem a městem Znojmem;
doklady opravňující k prodeji (zejména originál živnostenského listu nebo koncesní listiny nebo jejich úředně
ověřené kopie);
právnické osoby jsou povinny předložit originál nebo úředně ověřenou kopii výpisu z obchodního rejstříku;
prodejci potravin jsou povinni předložit platný zdravotní průkaz;
18. prodejci nebalených potravin jsou povinni používat výhradně pro ně vyčleněné WC, o jejichž umístění se mohou
informovat u označených osob v dané lokalitě stánkového prodeje;
19. prodejci pyrotechnických výrobků jsou povinni omezit prodej tohoto zboží v době před a během konání
historického průvodu z důvodu účasti zvířat v průvodu, která by úlekem mohla ohrozit zdraví či život lidí;
20. prodejci jsou povinni v rámci historických tržišť (Václavské a Mikulášské nám.) dodržovat v těchto lokalitách
historický vizuál prodejního místa a dobový oděv. V případě zjištění, že tato podmínka není dodržována, bude
prodejce upozorněn příslušným pracovníkem MěÚ. V případě opakovaného porušování této podmínky může být
odstoupeno od smlouvy bez nároku na vrácení předplaceného nájemného;
21. prodejci jsou povinni respektovat velikost pronajaté prodejní plochy. Stánek a všechny jeho součásti nesmí
přesáhnout hranice prodejní plochy, povolen není ani vzdušný přesah. Nedovolený zábor bude řešen Městskou
policií Znojmo dle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích ve znění pozdějších předpisů;
22. prodejci jsou povinni všechny sjednané dny dodržovat otevírací dobu prodejních stánků, a to v pátek od 11.00 do
24.00 hod . a v sobotu od 8.00 do 24.00 hod. Začátek tržní akce 14. 9. 2012 v 11.00 hod.; konec tržní akce 15. 9.
2012 ve 24.00 hod.
Nájemce se seznámil s výše uvedenými podmínkami prodeje a svým podpisem stvrzuje, že bude tyto podmínky dodržovat.
Ve Znojmě dne……………………….

………………………………
podpis nájemce

