
ORGANIZAČNÍ  ŘÁD  HEJNICK ÝCH  SLAVNOSTÍ  
 

konaných na začátku měsíce července 
 

1. Pořadatelem akce je Město Hejnice. Registrace prodejců probíhá předem před akcí na základě obdržené 

vyplněné přihlášky spolu s dalšími povinnými přílohami. 

2. Stánek či prodejní zařízení (dále jen stánek) smí být postaveno jen se souhlasem pořadatele. Jen na 

místě, které má prodejce zakoupené, a které mu pořadatel přidělil. Prodej míst a rezervace probíhá 

předem před slavnostmi a prodejci obdrží čísla stání, která pak mohou využít ke své prodejní činnosti. 

Výběr prodejců je plně v kompetenci města a zaslaná přihláška neznamená automatický nárok na místo. 

3. Stánky mohou být postaveny nejdříve v 18 hodin dne, který předchází konání slavností. Rezervace 

místa platí do 8 hodin prvního dne slavností, poté bude místo nabídnuto jinému prodejci. Druhý den je 

třeba mít stánek postaven do 9 hodin, poté je jinak místo považováno za volné. 

4. Platba za umístění stánku se provádí před zahájením slavností v pokladně MěÚ Hejnice nebo převodem 

na účet města. Ve výjimečných případech lze zaplatit přímo v místě prodeje. Doklad o zaplacení 

poplatku musí prodejce při požádání kdykoliv ukázat. 

5. Je zakázáno vyznačování míst stánků či jiných značek jakýmkoliv způsobem na asfaltové a ostatní 

plochy vyjma pořadatele. 

6. Prodejní stánek musí být na viditelném místě označen obchodním jménem, sídlem, popř. bydlištěm 

odpovědného zástupce. 

7. Při pronájmu nebo užívání veřejného prostranství je odpovědnou osobou nájemce nebo osoba, která 

prostranství užívá. 

8. Stánkaři svou registrací souhlasí s pořizováním oficiálních fotografií a videí z akce zástupci pořadatele, 

kde se mohou objevit jejich výrobky, zboží či osoby. Tito autoři audiovizuálního obsahu jsou označeni. 

9. V zájmu ochrany veřejného pořádku je každý povinen dodržovat pravidla občanského soužití, chovat se 

tak, aby nebyli ostatní občané rušeni nadměrným hlukem, křikem nebo provozem zařízení sloužící 

k podnikatelské činnosti. 

10. Po skončení programu bude ukončen stánkový prodej a stánek uzavřen nejpozději do uplynutí jedné 

hodiny. Pořadatel v této souvislosti upozorňuje na § 5 zák. č. 251/2016 Sb. o dodržování nočního klidu 

v době od 22 hodin do 6 hodin. 

11. Prodejci a účastníci slavností jsou povinni respektovat pokyny pořadatelů. V případě porušení tohoto 

Organizačního řádu bude stánkař okamžitě bez náhrady vypovězen a přijde o vratnou kauci 500 Kč. 

12. Prodejci jsou dále povinni provozované zařízení (elektrické spotřebiče, přívody, prodlužovací kabely, 

tlaková zařízení, plynová zařízení – PB apod.) mít a provozovat v souladu s platnými předpisy v oblasti 

požární ochrany a bezpečnosti ochrany zdraví při práci. Zařízení musí být provozováno v souladu 

s návody k obsluze od výrobce. Prodejci manipulující s otevřeným ohněm musí mít prodejní stánek 

vybaven přenosným hasicím přístrojem s platnou revizí. 

13. Prodejce si je vědom právní odpovědnosti v případě způsobení škody, újmy na zdraví a znečištění 

životního prostředí atd. Pořadatelé neručí za stánky nebo zboží v průběhu akce nebo nočního klidu. 

Prodejce bere na vědomí, že pořadatel neručí za poškození nebo zničení stánku a zboží v průběhu 

konání ohňostroje, proto je v zájmu prodejce, stánek na noc složit a uklidit. 



14. Po celou dobu konání slavností (mimo noční klid) budou k dispozici viditelně označení pořadatelé 

včetně stanoviště první pomoci a hasičů.  

15. Placení poplatků z místa:       

Poplatek za místo (prodej míst) se platí na základě rezervace a přiznané registrace na akci. Jednotlivá 

místa se platí dopředu při registraci v celé výši poplatku, v pokladně MěÚ Hejnice nebo převodem na 

účet MěÚ Hejnice. Poplatek je vratný pouze v případě zrušení účasti do 14 dnů před akcí. 

CENY – POPLATKY za místa: 

Standardní šířka stání – 3,5 m Ostatní prodej Občerstvení  Řemeslný jarmark 

Hloubka do 5 m vč.   - 600 Kč/stání/den 1100 Kč/stání/den 400 Kč/stání/den 

Hloubka nad 5,01 m  -  900 Kč/stání/den 1800 Kč/stání/den 600 Kč/stání/den 

Poplatek za automobil umístěný u stánku v prodejní ulici – 300 Kč/víkend/automobil (v sekci 

řemeslného jarmarku je umístění povoleno pouze výjimečně). 

Vratná kauce za úklid místa po stánkovém prodeji a slušné chování vůči pořadatelům je pro všechny 

500 Kč/prodejce. Částka bude prodejci vrácena na základě fyzického předání uklizeného prodejního 

místa pořadateli po skončení prodeje. Předání prodejního místa lze v časech v sobotu od 18 do 20 hod a 

v neděli od 16 do 19 hod na základě telefonické domluvy s pořadatelem. V případě nepředání nebo 

neuklizení místa či nevhodného chování uvedená částka zálohy propadá pořadateli bez náhrady. Vratné 

kauce budou zasílány zpět převodem na účet stánkaře do 14 dnů po skončení akce. Na místě se 

v hotovosti nevrací! 

 

Organizační řád byl schválen Radou města Hejnice dne 9. ledna 2023 usnesením č. 2/2023.  


