
 

Na vědomost se dává, že se opět připravuje   

tradiční  
 

Pelhřimovská pouť 
 

Pro letošní rok tato tradice připadá na víkend 
 

27.  a  28. srpna 2022 
 

     Pouťové atrakce budou umístěny na parkovištích za 

Městským  úřadem v Pelhřimově, pro stánky bude vyhrazena 

ulice Solní.  

     Zájemci o možnost umístění stánku ve vyhrazených 

prostorech během Pelhřimovské pouti se mohou přihlásit:  
 

na tel. č. 565 324 927, 777 012 391, 777 012 339 

e-mail: kultura@kzpe.cz 
 

nebo na adrese pořadatele poutě: Kulturní zařízení města 

Pelhřimova, p.o., třída Legií 1115, 393 01 Pelhřimov.  
 

 

Základní pravidla: 

1. Cena pronájmu je 50,- Kč/m/den i za započatý metr. 

Příplatek za el. proud – 300,- Kč/den (pouze omezené 

množství přípojek, vlastní prodlužovací šňůra podmínkou). 

2. Stánky se staví v ul. Solní, dle příjezdu prodávajících. 

Pronájem místa je garantován pouze přihlášeným. 

3. Stánky možno stavět v sobotu i v neděli od 6:00 do 8:00 

hodin. 

4. V neděli vyklizení prostor do 21:00 hodin. 

5. Při překročení pronajaté plochy po zaplacení – sankce 

     500,- Kč/m. 
Ceny jsou uvedeny bez DPH 
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