Podmínky pro poskytování veřejného prostranství ve vlastnictví
města Dobřany pro stánkový prodej
Rada města Dobřany se na svém jednání dne 06.09.2016 usnesením č. 2602 schválila
následující podmínky pro poskytování veřejného prostranství a pozemků ve vlastnictví města
Dobřany pro stánkový prodej:
Veřejná prostranství a pozemky ve vlastnictví města Dobřany mohou v pracovních dnech
využívat fyzické a právnické osoby, podnikatelé s živnostenským oprávněním k obchodní
činnosti podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších
předpisů, případně i osoby prodávající nezpracované rostlinné a živočišné produkty z vlastní
drobné pěstitelské a chovatelské činnosti nebo lesní plodiny získané vlastním sběrem.
Prodejce je povinen nejpozději v den prodeje do 10:00 hod uhradit poplatek za užívání
veřejného prostranství dle obecně závazné vyhlášky města Dobřany č. 2/2015 o místních
poplatcích v platném znění, pokud neužívá toto prostranství na základě jiného smluvního
vztahu s městem Dobřany. Při lokalizaci prodejního místa jsou prodejci povinni řídit se
pokyny pověřených pracovníků MěÚ Dobřany.
V případě požadavku prodejce zajistí město Dobřany připojení k elektrické síti za uhrazení
jednorázové platby ve výši 100,- Kč/ den. Napojení zajistí pověřený pracovník města
Dobřany, a to po úhradě platby paušálního poplatku za připojení. Sloupek mu bude otevřen
jen na základě potvrzení o zaplacení jednorázové platby za elektrickou energii, poplatku za
užívání veřejného prostranství či platby vyplývající z jiného smluvního vztahu s městem
Dobřany.
Prodejce je povinen po celou dobu prodeje udržovat na tržním místě čistotu a pořádek.
Prodejce nesmí prodávat:
zbraně, střelivo, výbušniny nebo rizikové druhy pyrotechniky, cigarety a tabákové výrobky a
předměty erotického zaměření.
Na celém správním území města platí dle Nařízení města Dobřany č. 1/2016 zákaz
podomního a pochůzkového prodeje.
Prodejci nesmí odebírat vodu z kašny na náměstí pro své potřeby.
Vozidlo prodejce nesmí stát na veřejné zeleni. Prodejce je povinen umístit své vozidlo na
běžné parkovací místo, není-li vozidlo samo součástí prodejního místa.
Prodejcům je doporučeno využívat městské toalety v Městském kulturním středisku na
náměstí T.G.M. 5, případně mobilních toalet na ploše náměstí.
Prodejci podléhají kontrole příslušných kontrolních orgánů.
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