Pravidla
pro konání historických trhů během akcí
pořádaných městem Český Krumlov v roce 2022
Májový jarmark 29. 4. - 1. 5. 2022
Slavnosti pětilisté růže 17. 6. - 19. 6. 2022
Svatováclavské slavnost 23. 9. - 25. 9. 2022
Tato pravidla jsou povinni dodržovat prodejci, kterým se jako nájemcům (podnájemcům) části
pozemku uzavřením smlouvy o nájmu (podnájmu) části pozemku zakládá oprávnění prodávat
občerstvení nebo výrobky v lokalitě tržiště na historickém trhu během akcí pořádaných městem
Český Krumlov v roce 2022.
1. Prodejci jsou povinni
a) dodržovat dobu nájmu (podnájmu) uvedenou ve smlouvě o nájmu (podnájmu) části
pozemku, a to konkrétně stanovený harmonogram příjezdu, stavby prodejního
zařízení (dále jen „stánek“), vyložení zboží, doby prodeje, složení zboží, bourání
stánku, úklidu a odjezdu,
b) neprovádět odjezd z lokality tržiště mimo vyhrazený čas odjezdu,
c) dodržovat podmínky vjezdu a parkování na vyhrazeném místě; povolení k vjezdu
do pěší zóny a parkovací kartu na vyhrazené místo obdrží prodejce po příjezdu
do lokality tržiště; povolení se vystavuje na konkrétní vozidlo a je nepřenosné,
d) po navezení a vyložení zboží neprodleně přemístit vozidlo z prostoru určeného
k prodeji a zaparkovat na vyhrazeném místě vyznačeném na parkovací kartě,
e) předložit strážníkům Městské policie Český Krumlov na jejich výzvu povolení
k vjezdu a parkovací kartu,
f) předložit osobám pověřeným městem Český Krumlov na jejich výzvu uzavřenou
smlouvu o nájmu (podnájmu) části pozemku a doklady o zaplacení úhrady za
pronájem (podnájem) a za služby včetně případné kauce, za vjezd do pěší zóny
a parkování,
g) označit stánek na viditelném místě přiděleným číslem
h) s osobami pověřenými městem Český Krumlov bezodkladně jednat o jakýchkoliv
připomínkách, závadách či změnách a dodržovat jejich pokyny ukládané za účelem
zajištění řádného průběhu historických trhů,
i) řádně označit prodejní místo v souladu s ust. § 17 odst. 7 a 8 zákona č. 455/1991
Sb., o živnostenském podnikání, v platném znění (živnostenský zákon), a zřetelně
označit zboží cenami v souladu s cenovými předpisy nebo informaci o ceně výrobků
či služeb jinak vhodně zpřístupnit,
j) zabezpečit řádné ukládání odpadů, zajistit pořádek v okolí stánku a po ukončení
prodeje uvést pronajatou (podnajatou) plochu do předešlého stavu,
k) v případě prodeje smažených a rožněných masných výrobků umístit pod prodejní
místo vhodnou podložku tak, aby nedošlo k znečištění dlažby či vozovky (pozemku);
v případě znečištění dlažby či vozovky (pozemku) uhradit škodu uvedením do
předešlého stavu, příp. uhradit městu Český Krumlov náklady spojené
s odstraněním škody,
l) nevystavovat, nenabízet a neprodávat rozlévané lihoviny, tj. alkoholické nápoje
obsahující více než 15 % objemových jednotek etanolu,
m) nepoužívat reprodukovanou hudbu jako doprovod prodeje výrobků nebo
občerstvení.
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2. Prodejci jsou dále povinni zajistit, aby
a) vzhled stánku a dalšího zařízení a příslušenství odpovídal historickému rázu akce.
Stánek i zařízení stánku a příslušenství musí být zpracováno z přírodních materiálů
a musí být zvolena jednotná barva (jednobarevné) a provedení stánku i zařízení
stánku a příslušenství; rovněž tak výzdoba musí být provedena z přírodních
materiálů. Velkoplošné reklamní nápisy a loga nejsou povoleny. Označení zboží
a cenovky musí být provedeny ručně,
b) prodávající a obsluhující personál stánků měl na sobě po celou dobu konání trhu
dobový kostým, event. lidový kroj s pokrývkou hlavy,
c) v případě nepřízně počasí je možno stánek zakrýt plachtou bílé barvy,
d) prodejní stánek byl i mimo prodejní dobu upraven a zabezpečen v souladu
s historizujícím zaměřením akce (zejména se zakazuje obalování stánků igelitovými
fóliemi apod.).
3. Tato pravidla jsou nedílnou součástí smlouvy o nájmu (podnájmu) části pozemku.

Kontakty na pověřené osoby:
Hanička Pelzová, koordinátor trhu, tel.: +420 721 470 558
Referent pro zábory veřejného prostranství a tržní řád, Odbor dopravy a silničního hospodářství
Městského úřadu Český Krumlov, Kaplická 439, Český Krumlov, tel.: 380 766 507
Tato pravidla schválila Rada města Český Krumlov usnesením č. 0105/RM8/2022 ze dne 21. 3.
2022.
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