Žádost o přidělení prodejního místa na rok
Při podání této žádosti je třeba předložit k nahlédnutí originál živnostenského listu.

Firma: .........................................................................................................................
Sídlo: ..........................................................................................................................
IČ firmy: ..........................................................
Majitel (zastoupení): ...................................................................................................
Trvalé bydliště: ...........................................................................................................
Zasílací adresa: ..........................................................................................................
Telefon, mail, ICQ: .....................................................................................................

Prodávaný sortiment: .................................................................................................
Žádám o rezervování prodejního místa o rozměrech .......... krát ........... m.
Prodejní stánek zabere plochu: .................................. m2.
Pro rok

mi bylo přiděleno prodejní místo číslo ......................

......................................................
datum

............................................................
razítko firmy a podpis

Pokyny pro žadatele
 Žádosti o rezervování prodejního místa na náměstí Republiky v Soběslavi se
prodávají na předepsaném, zcela vyplněném formuláři, do konce roku
na služebně Městské policie Soběslav.
 O kladném vyřízení žádosti bude žadatel vyrozuměn písemně do 31. ledna
. Toto vyrozumění bude zasláno na zasílací adresu, SMS na mobilní
telefon, případně na e-mailovou adresu uvedenou v žádosti.
 Rezervace prodejního místa se poskytuje na pravidelných čtvrtečních trzích
konaných v době od 1. března do 31. prosince roku
.
 Poplatek za rezervování prodejního místa je jednotný a činí 1.000,- Kč. Je
třeba jej uhradit v hotovosti na služebně Městské policie Soběslav nejpozději
do 15. března
.
 Každé rezervované prodejní místo bude dále zpoplatněno dle Obecně
závazné vyhlášky města Soběslavi číslo 1/2011 o místních poplatcích. Tento
poplatek bude zaplacen na služebně Městské policie Soběslav vždy před
započetím prodeje a při jeho úhradě bude prodejce předkládat originál či
úředně ověřenou kopii živnostenského listu.
 Na dlážděné ploše náměstí Republiky v Soběslavi je možno rezervovat
prodejní místo o maximálních rozměrech 6 krát 2 metry. Prodejní stánky
přesahující tyto rozměry mohou být postaveny v prostoru u kašny, ale
prodejní místo pro ně nebude rezervováno.
 Prodejní místo bude rezervováno jednu hodinu od započetí trhu. To
znamená, že v období od 1. dubna do 31. října se prodejní místo rezervuje
od 6,00 do 7,00 hodin a v období od 1. listopadu do 31. prosince a pak od 1.
března do 31. března se prodejní místo rezervuje od 7,00 do 8,00 hodin.
Jestliže prodejce do uvedené hodiny rezervované prodejní místo neobsadí,
může být toto místo pro tento den pronajato jinému prodejci.
 Přidělené prodejní místo nesmí prodejce postoupit jinému prodejci bez
souhlasu MP Soběslav.

