
Závazné pokyny pro nájemce 

Oslavy města – Hranické slavnosti 

Místo: Masarykovo náměstí, Pernštejnské náměstí, Zámecké zahrady pod zámkem 

Termín: 2. 7. 2022 

Pořadatel/pronajímatel: Městská kulturní zařízení Hranice, p.o., IČO: 71294686 

Pokyny pro nájemce: 

1. Na oslavách mohou prodávat výhradně nájemci, s nimiž bylo o účasti jednáno, podepsali 
smlouvu o pronájmu prodejní plochy a byl jim odsouhlasen sortiment. Změna sortimentu bez 
souhlasu MKZ Hranice, p.o. není dovolena, nevhodný sortiment bude z prodeje vyloučen. 
Nájemce bude vyzván k okamžitému stažení daného zboží z prodeje, či bude bez náhrady 
vykázán. Nájemce bude pořadatele o prodávaném zboží pravdivě informovat a ručí za jeho 
nezávadnost. 

2. Výběr a umístění nájemců je na rozhodnutí pořadatele a není možné se proti němu odvolat. 
Stánky budou nájemci používat buď vlastní – vzhled stánku musí být odsouhlasen 
pořadatelem dopředu, nebo stánek v majetku MKZ (v tomto případě nájemce ručí za stánek, 
v případě poškození je povinen uhradit jeho opravu). 

3. Příjezd proběhne v čase od 7:00 do 11:00 hodin. Je třeba co nejdříve z automobilů vybalit vše 
potřebné pro prodej a auta zaparkovat na standardních parkovacích místech mimo prostory 
konání akce. Náměstí bude od 11:00 hod. pro dopravu uzavřeno. Odjezd z akce je po 
ukončení programu, a to po 22:00 hod. 

4. Umístění značení nájemce na prodejní zařízení je povoleno pouze z čelní strany stánku, 
zároveň je nájemce povinen viditelně vyvěsit kopii živnostenského listu. Reklama na stánku je 
zakázána. 

5. Toalety určené pro nájemce se nachází na adrese: Stará radnice, Masarykovo náměstí 71. Zde 
je k dispozici i pitná voda a teplá voda. Prodejci nebalených potravin jsou povinni používat 
pouze tyto toalety. 

6. Nájemci se zavazují k platným revizím všech používaných plynových a elektrických zařízení, 
dále pak k platné certifikaci atrakcí. Dokumenty musí mít na místě k nahlédnutí a ke kontrole. 
Pověření pracovníci MKZ Hranice p.o. budou provádět kontroly dodržování pokynů.  

7. Na místě bude umožněno nájemci připojit se k síti, odběr bude dopředu nahlášen pořadateli. 
Jsou přísně zakázány jakékoliv zásahy do elektroinstalace.  Nájemce je povinen být vybaven 
vlastními prodlužovacími šňůrami do venkovního prostředí, aby mohl být připojen bez 
problému k síti (délka min. 30 m). 

8. Používat reprodukovanou hudbu jako doprovod prodeje zboží nebo občerstvení není možné. 
9. Nájemce je povinen udržovat čistotu svého prodejního místa a průběžně odstraňovat odpad. 

Na místě budou k dispozici kontejnery na separovaný sběr a komunální odpad. 
10. Upozorňujeme, že při prodeji nebo poskytování služeb je nutno dodržovat všechny platné 

předpisy, a to zejména živnostenský zákon, zákon o cenách, zákon o spotřebních daních, 
zákon o ochraně spotřebitele, hygienické a bezpečností předpisy. 

11. Podpisem smlouvy nájemce stvrzuje zároveň souhlas s pokyny a zavazuje se k jejich 
dodržování. 

12. Poplatek se odvíjí od ceníku ze dne 20. 5. 2022, odsouhlaseného ředitelkou MKZ Hranice, p.o. 
 


