
 

Pokyny obce Zašová pro přidělování prodejních míst 

při konání „Zašovské pouti“ 

Rada obce Zašová na svém 30. zasedání dne 16. ledna 2012 schválila tyto pokyny: 

1. Pořadatelem je obec Zašová, 756 51 Zašová 36 (dále pořadatel) 

2. Stánek či prodejní zařízení (dále jen stánek) smí být postaven pouze na místě vyznačeném v 
„Plánech rozmístění míst pro stánkaře“. Na jiných místech je prodej zakázán. Prodejce, který 
nemá rezervováno prodejní místo v souladu s tímto řádem, smí postavit stánek pouze na místě 
vyznačeném obcí Zašová, které není rezervováno jiným prodejcem. Plán rozmístění míst pro 
stánkaře a seznam rezervovaných prodejních míst bude umístěn na internetových stránkách 
obce Zašová, na www.zasova.cz, v odkaze Zašovská pouť 2019 a bude k dispozici v Kulturním domě 
Zašová. 

3. Prodejní místo má velikost: šířka 2 metry, hloubka 2 metry (tedy 4 m2) 

4. Cena za 1 prodejní místo a den je určena v souladu s obecně závaznou vyhláškou obce Zašová 
dle sortimentu prodávajícího: 

Sortiment Platba 

předem 

Platba 

v den 

konání 

Alkohol 350,- 400,- 

klasický sortiment (oblečení, cukrovinky, 
občerstvení bez alkoholu atd.) 

200,- 300,- 

rukodělné výrobky 100,- 200,- 

prodejce předvádějící rukodělnou výrobu 
prodejního sortimentu, jež má v nabídce 

Zdarma   50,- 

 

5. Prodejcem, který nabízí alkohol, se pro účely těchto pokynů rozumí prodejce, který má ve své 
nabídce zboží jakýkoliv alkoholický nápoj, tedy také ten, který uvádí, že nabízí alkohol pouze 
doplňkově. 
Rukodělnými výrobky se pro účely těchto pokynů rozumí výrobky, které nebyly zhotoveny 
strojově, například perníčky, vyřezávané dřevěné předměty, kované výrobky, ručně vyšívané, 
paličkované předměty, výrobky ze slámy, proutí, keramika, ruční výroba papíru. 
Pokud prodejce nabízí rukodělný výrobek (bude předvádět rukodělnou výrobu), je povinen ve 
své žádosti o přidělení prodejního místa tento výrobek (předváděnou rukodělnou výrobu) 
detailně popsat, případně přiložit fotografii. 

6. Prodejci si mohou zarezervovat zvlášť sobotu, neděli či oba dny dohromady. Není možné 
rezervovat 0,5 místa. Je-li rozměr stánku v jeho nejširším místě větší než 2 metry, musí si 
prodejce rezervovat a zaplatit i celé sousední prodejní místo (místa), do kterého stánek (byť jen 
částečně) zasahuje. Prodejce, který přesáhne vyměřený prostor prodejního místa, musí na výzvu 
pořadatele (podle konkrétní situace) tento prostor uvolnit, nebo tento rozdíl doplatit v den 
konání pouti přímo kontrolorům, kteří jsou kontrolou pověření obcí Zašová. Prodejce nesmí 
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zasáhnout svým stánkem nebo automobilem do prostoru dalších vyznačených míst a zabírat 
místo dalším prodejcům. Prodejce musí zachovat na veřejné komunikaci prostor pro bezpečný 
průjezd vozidel. 

7. Prodejní místa se budou přidělovat podle sortimentu prodávaného zboží, budou upřednostněny 
stánky s prodejem tradičních pouťových a upomínkových předmětů a řemeslné výroby. O 
umístění stánku a výši poplatku rozhoduje vždy pořadatel. 

8. Prodejce je povinen vyplnit žádost uveřejněnou na webu obce a dodat ji na Obecní úřad Zašová: 
Obec Zašová, 756 51 Zašová 36  
email: kultura@zasova.cz tel: 724 992 483 
Poté mu bude zasláno vyrozumění s přidělením čísel míst a s určením výše poplatku za užívání 
veřejné prostranství, platba pro závaznou rezervaci musí být uhrazena ve lhůtě uvedené ve 
vyrozumění. Platbu lze uhradit převodem nebo vložením na účet obce vedený u KB Valašské 
Meziříčí, číslo účtu 6842490277/0100. Platbu je třeba provést s uvedením variabilního 
symbolu, který se skládá z nastaveného 63399 + číslo prvního prodejního místa pro sobotu, 
73399 + číslo prvního prodejního místa pro neděli a 83399+ číslo prvního prodejního místa 
pro oba dva dny (např. 63399001 - platba za místo č. 1 pro sobotu). Nebo lze poplatek uhradit 
přímo na pokladně Obecního úřadu Zašová v úřední dny (pondělí nebo středa v době 8.00 - 
11.30 a 12.30 - 17.00). Číslo variabilního symbolu určí kulturní referent obce Zašová. 

9.  Místa pro stánkový prodej budou rezervována po zaplacení poplatku ve lhůtě stanovené ve 
vyrozumění dle bodu 8 těchto pokynů. Od 21. 3. 2019 do 14. 6. 2019 je možné poplatek uhradit 
bankovním převodem, po tomto datu již pouze hotově na pokladně Obecního úřadu Zašová v 
úřední dny, a to do 21. 6. 2019, poté již není možné poplatek uhradit, prodejce si může místo 
pouze rezervovat a přímo v den konání pouti uhradit vyšší poplatek. Uhrazenou částku není 
možno vymáhat zpět, ani z důvodu nemoci prodejce či nepřízně počasí. 

10. Uhrazenou částku není možno vymáhat zpět, ani z důvodu nemoci prodejce či nepřízně počasí. 

11. Rezervace místa je platná: 
pro sobotu - sobota 12.00 až 24.00  
pro neděli - neděle 05.00 až 18.00  
Odstranění stánků z prodejního místa je nutno provést: 

- u prodejců, kteří uhradí poplatek za užívání veřejného prostranství pro sobotu, nejpozději do 
soboty do 24.00 hod. 

- u prodejců, kteří uhradí poplatek za užívání veřejného prostranství pro neděli, nejpozději do 
neděle do 18.00 hod. 
Prodejci, kteří si rezervují stejná místa na oba dny, mohou nechat stát svůj stánek i přes noc 
(ze soboty na neděli). Od 24.00 hod. v sobotu do 05.00 hod. v neděli není prodej možný. 
Prodejní doba: 
- sobota 12.00-24.00 hod. (včetně montáže a demontáže stánků) 
- neděle 05.00-18.00 hod. (včetně montáže a demontáže stánků) 
Při nedodržení odstranění stánku porušuje prodejce pravidla a v příštím roce mu nebude místo 
přiděleno. 

12. Prodejní stánek musí být na viditelném místně označen v souladu s živnostenským zákonem a 
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dalšími právními předpisy. Na požádání pořadatele je prodávající povinen předložit živnostenský 
list. 

13. Prodejci jsou povinni respektovat pokyny pořadatelů. 

14. V souladu se zákonem o odpadech je každý prodejce povinen na své náklady zlikvidovat veškerý 
odpad, který mu jeho činností vznikne a prodejní místo uvést do původního stavu. Prodejce, 
který nebude respektovat pokyny a podmínky pořadatele, zvláště tím, že postaví svůj stánek, 
mimo určené prodejní místo nebo bude prodávat sortiment jiné kategorie, než uvedl, bude 
vyzván k ukončení prodeje a opuštění místa. Při nedodržení podmínek nebude v následujícím 
roce prodejní místo prodejci přiděleno. 

15. Tyto pokyny nabývají účinnosti dnem 16. 1. 2012. Výjimkou je čl. 4 těchto pokynů, který nabývá 
účinnosti stejným dnem jako Obecně závazná vyhláška obce Zašová upravující místní poplatek 
za užívání veřejného prostranství. 

 


