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Čl. 1
Akce lze konat jen se souhlasem RM vydaným na žádost pořádajícího. Za dodržování
podmínek odpovídá pořádající, který se zavazuje zajistit pořadatelskou službu během konání
akce.

Vymezení místa pro akci si provede vlastními silami pořádající, a to nejdříve od 19:00 hod.
dne předcházejícího dnu konání akce, a to osazením přenosných dopravních značek dle
Stanovení dopravního značení vydaného Oddělením dopravy a silničního hospodářství
Městského úřadu Nové Město nad Metují. Odstranění tohoto značení bude provedeno nejdéle
do 1 hodiny po skončení akce. Pořádající je oprávněn dát vymezenou část pozemku do užívání
fyzickým či právnickým osobám pro umístění prodejních stánků a vymezit jim místa k prodeji.
Pořádající je povinen zajistit umístění stánků pouze na vymezené ploše. Pořádající si vlastními
silami (popř. ve spolupráci s Technickými službami města s Městskou policií Nové Město nad
Metují) zajistí vyklizení vymezeného prostoru od parkujících vozidel.

Plakátování akce bude provedeno na obvyklých plakátovacích plochách města (tabule,
sloupy), případně na vlastních stojáncích, jejichž provedení a umístění podléhá schválení
městského architekta. Není dovoleno: a) plakáty upevňovat na sloupy veřejného osvětlení b)
polepovat stavby, zařízení, městský mobiliář apod. Umístěná reklama nesmí zasahovat do
prostorů pro chodce.

Povolení k prodeji neopravňuje prodávajícího k parkování v bezprostředním okolí vymezené
plochy. Parkování vozidel prodejců bude v případě akcí konaných na Husově náměstí na
parkovišti Farská zahrada, po době nezbytně nutné k vyložení a naložení sortimentu, zařízení
a zboží, pokud vozidlo samo není uzpůsobeno jako prodejní prostor (ne pouhý prodej z auta).

Prodávající je oprávněn prodávat pouze na esteticky odpovídajícím zařízení. Veškeré věci
prodávajícího musí být umístěny na ploše prodejního místa a prodávající je povinen dodržet
plochu prodejního místa, přidělenou pořádajícím. Pořádající zajistí esteticky ujednocený
vzhled – sdružení stánků stejného nebo obdobného typu a krytiny do jednotlivých bloků.

Pořádající i prodávající se zavazují udržovat na vymezené ploše pořádek a čistotu.

Plochu si pořádající vybaví potřebným počtem odpadkových košů a úklid bude provádět i
průběžně během dne.

Po ukončení akce provede nebo nechá provést uklizení vymezené plochy akce svým
organizačním zabezpečením do 1,5 hodiny po skončení akce. Při větrném počasí uklidí
obalové papíry, folie, sáčky a tašky i mimo prodejní plochu (poletující a odlétnuvší).
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Vzniklý odpad pořádající odveze na řízenou skládku, nebo zajistí likvidaci odpadu oprávněnou
osobou.

Prodejci mohou používat veřejného WC (za úplatu).

Po celou dobu své prodejní a s ní související činnosti jsou pořádající i prodejce povinni věnovat
pozornost ochraně lokality, bezpečnosti osob i jejich majetku a jsou povinni spolupracovat
s Policií České republiky, Městskou policií Nové Město nad Metují a se zástupci města.

V případě okamžité potřeby bezpečnostních, havarijních či udržovacích prací či opatření ve
veřejném zájmu jsou prodávající i pořádající povinni řídit se pokyny oprávněných osob, až po
okamžité vyklizení prodejního místa v případě nezbytné potřeby.

Prodejce nesmí svým počínáním znemožňovat, omezovat či rušit práva ostatních
prodávajících či návštěvníků.

Během akce nebude vysílána nepřiměřeně hlasitá reprodukovaná hudba a musí být
dodržována doba nočního klidu.

Pro pořádající i prodejce platí vyhlášky a nařízení města (zastupitelstva města, rady města),
stejně jako pro ostatní občany nacházející se na jeho území, i ostatní platné právní předpisy.

Pokud pořádající zruší pořádání akce, je povinen o této skutečnosti informovat město Nové
Město nad Metují – starostu města, a to nejpozději 24 hodin předtím, než se akce měla konat.

Pořádající je povinen zajistit, aby akce probíhala v souladu s platnými právními předpisy
(požárními, hygienickými, cenovými, předpisy týkajícími se ochrany životního prostředí atd.)

Pořádající je povinen umožnit zástupci města Nového Města nad Metují kdykoliv vstup na
užívanou část pozemku a provedení kontroly.

Pořádající je oprávněn používat vymezenou plochu pouze k účelu, který byl RM schválen při
povolování akce.
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Pořádající se zavazuje vrátit městu po skončení akce vymezené pozemky vyklizené a uvedené
do původního stavu a dále se zavazuje nést odpovědnost za důsledky způsobených škod.

V případě způsobení škod, včetně ničení dlažby (není povoleno zarážet jakékoliv předměty kotvící trny apod.), se pořádající zavazuje tyto odstranit neprodleným uvedením do původního
stavu na své náklady.

Škody na ploše způsobené podnikatelskou činností prodejců hradí pořádající.

V případě, že budou na akci používány atrakce, platí zejména pro Husovo náměstí tyto
podmínky:
a)
b)
c)
d)

vyloučení nájezdu těžkých nebo dynamické síly vyvozujících atrakcí,
mechanické těžší atrakce budou umísťovány do středu vymezené plochy, co nejdále
od průčelí domů,
nesmí docházet k tomu, že řidič vozidla při manévrování bude točit volantem na
místě, protože by jinak mohlo dojít k poškození a uvolnění dlažebních odseků a
kostek,
parkování dopravních a technických vozidel provozovatelů atrakcí mimo Husovo
náměstí.

Čl. 2
Závěrečná ustanovení
(1)

Tímto předpisem se řídí pořadatelé akcí.

(2)

Tyto Obecné podmínky pro konání akcí na veřejných prostranstvích byly schváleny
Radou města Nové Město nad Metují č. RM 346 dne 25. dubna 2016 a nabyly platnosti a
účinnosti dnem 1. května 2016 a tímto se ruší.

Použité zkratky
- RM – Rada města

V Novém Městě nad Metují dne 21.12.2020

Petr Hable, starosta města
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