
Městský úřad Strakonice 
 Odbor finanční, Velké náměstí 2, 386 01 Strakonice  

   
 

 
Vážení prodejci,  

 
v letošním roce se bude Václavská pouť konat ve dnech 24.9 - 25.9.2016 . 
 
Stánky budou umístěny v těchto  prostorách:  ulice Ellerova od křižovatky s ulicí na Ohradě  
až k restauraci Hvězda, ulice Radomyšlská ke křižovatce s ulicí Husova, ulice Tržní, ulice 
k Zimnímu stadionu, část ulice Lidická a Velké náměstí..  
Stánky s občerstvením budou umístěny v ulici U Náhonu. 
 
 
Žádáme Vás proto, aby přihlášky byly z Vaší strany vyplněny řádně ve  všech údajích a byla 
přiložena kopie živnostenského oprávnění. 
 

- uvádět hlavně IČ , přesnou adresu s PSČ, telefonní číslo, e-mail 
- délka stánku max. 6 m  (prodává se na celý m délky stánku) . 
- šířka stánku – prodej míst se bude počítat na m² – poplatek se platí za každý započatý 

m², parkování auta za stánkem  se bude počítat též na m²  – podle délky a šířky auta.   
- sortiment  - uvést všechny druhy zboží  (pokud bude zjištěno, že  prodáváte  jiný 

sortiment,  než jste uvedli v žádosti, budete vymístěni ) . 
- parkování  auta bude možno pouze v určitých částech uvedených ulic  a nesmí 

omezovat vedlejší prodejce.  
- podle  Obecně závazné vyhlášky  č. 9/2012 je  poplatek  z místa o  pouti za  stánek i  

parkování  auta 100 Kč/m²/den. 
- občerstvení – stánky budou zpoplatněny za každý den prodeje, tj. pátek, sobota, neděle  
- povinností prodejců občerstvení bude zaplatit úhradu za služby spojené 

s úklidem a odvozem odpadu, a to paušální částkou 1000 Kč /stánek   
- napojení na elektrickou energii  a vodu bude možné pouze  pro stánky s občerstvením 

v ulici U Náhonu.   
 
 
 
Do výběrového řízení budou zařazeny pouze řádně vyplněné přihlášky s přiloženou kopií 
živnostenského oprávnění  a došlé v termínu do 31.5. 2016 . 

 
Výsledek výběru Vám bude sdělen do 31.7.2016 .  
 
 
 
 
Ing. Jitka  Šochmanová  
vedoucí finančního odboru  



Vyplněnou a podepsanou přihlášku vraťte nejpozději do 31.5.2016 
 
vyřizuje: Bc. Šmolíková Petra, Městský úřad, Velké náměstí 2, 386 01 Strakonice   
telefon  383700520, email: Petra.Smolikova@mu-st.cz 
         

 
Přihláška  -  Václavská pouť  2016 

konanou ve dnech 24.9. a 25.9.2016 
 
 
…………………………………………………………………………………………………. 
jméno, příjmení  nebo název firmy + IČ 
 
…………………………………………………………………………………………………  
adresa nebo sídlo firmy včetně PSČ 
 
………………………………………………………………………………………………… 
telefon, e-mailová adresa 
 
 
………………………………………………………………………………………………… 
přesný sortiment – všechny druhy 
 
 
Stánek …………………………………………………………………………………………  
  délka stánku v metrech (max. 6 m)  šířka stánku v metrech  
 
 
Vyplňte pokud auto požadujete u stánku! 
 
 
Auto……………………………………………………………………………………………. 
  délka auta v metrech    šířka auta v metrech 
 
připojení na elekrickou energii  /vyberte si variantu/ 

- požadujeme ke stánku od MÚ /lze jen u v ulici s občerstvením/ 
- máme vlastní zdroj 
- nepožadujeme  

 
Poznámka : 
 
 
 
 
 
Příloha: živnostenské oprávnění      datum, podpis  
 
Pokud nebude přiložena kopie živnostenského oprávnění, nebude Vaše žádost do výběrového 
řízení zařazena .  


