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Směrnice č. 1/2017 Rady města Vlašimi, 
o užívání veřejných prostranství při májových slavnostech 

 
Rada města Vlašimi schválila dne 13. 03. 2017 tuto směrnici: 
 

 
ČI. I.  

Působnost 
 

1. Tato směrnice se vztahuje na uzavírání smluv o užívání veřejných prostranství 
v majetku města při májových slavnostech.  

2. Uzavírání smluv uvedených v odst. 1 svěřuje Rada města Vlašimi  
a) pro umístění stánků: Městskému úřadu Vlašim, odboru kanceláře vedení 

úřadu, za ceny uvedené v této směrnici; za kancelář vedoucího úřadu bude 
smlouvy uzavírat vedoucí oddělení mediálního a kulturního,  
 

b) pro umístění sportovních zařízení a jiných atrakcí: Kulturnímu domu Blaník, 
Komenského 22, Vlašim, včetně stanovení ceny.   
 

3. Užíváním veřejných prostranství se rozumí užívání náměstí, ulic, hřišť chodníků, míst s 
veřejnou zelení, parku a dalších neoplocených volně přístupných obecních pozemků 
v majetku města sloužících veřejnému užívání. Veřejným prostranstvím nejsou 
pozemky určeny k hospodářskému využití – sady, lesy, louky, pole apod.  

 

Čl. II. 

 Nájem veřejných prostranství pro umístění prodejních, sportovních  
a podobných zařízení na májových slavnostech 

 
Na pronájem veřejného prostranství k umístění stánků, nafukovacích hradů, trampolín, 
poníků a podobných zařízení a atrakcí (dále jen „zařízení“) se uzavírá s nájemcem 
samostatná smlouva. Přílohou smlouvy bude fotografie stánku v případech stanovených 
touto směrnicí a vždy Podmínky účasti na májových slavnostech.  
 

a) Nájemné za místo k umístění zařízení stanoví ceník, který je součástí této směrnice. 
 

Oblast/sektor Název oblasti v redakci webu Sortiment Elektr.přípojka Základní cena Čísla stánkových

220 V (+300 Kč) (3 m délkové) míst

380 V (+600 Kč) (cena bez DPH 21%)

Komenského ulice Komenského ulice 800 různé Ne 800 Kč 1 až 36

Husovo nám Husovo náměstí 1500 el různé Ano 1 500 Kč 45 až 47, 73, 74, 93 až 96

Husovo nám Husovo náměstí 2000 el různé Ano 2 000 Kč 37 až 44, 48 až 63, 75, 76

Husovo nám Husovo náměstí 3000 el různé Ano 3 000 Kč 64 až 72, 77 až 92

Park – zámek Park - zámek el řemesla Ano 800 Kč 97 až 113

Park – zámek Park - zámek řemesla Ne 800 Kč 114 až 130

Park – velká louka Park - velká louka 2000 el různé Ano 2 000 Kč 131 až 139, 168 až 174

Park – velká louka Park - velká louka 3000 el občerstvení Ano 3 000 Kč 140 až 167

Park – Čínský pavilon Park - pavilon 2000 el občerstvení Ano 2 000 Kč 175 až 182

Park – koně Park - koně různé Ne 800 Kč 183 až 195

Park – koně Park - koně el různé Ano 800 Kč 196 až 208  
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 b)  Dobový stánek dokládá nájemce fotografií, která je přílohou smlouvy. Dobovým 
stánkem se rozumí stánek, v němž se předvádějí staročeská řemesla a prodávají 
řemeslné výrobky. 

 c) K místu lze na žádost poskytnout elektrickou přípojku. Cena za 1 elektrickou 
přípojku 220 V činí 300 Kč, cena za 1 elektrickou přípojku 380 V činí 600 Kč.  

 d) Nájemné za všechna místa s přípojkou nebo bez přípojky se hradí v celkové výši 
předem. 

e)    Ke stanovenému nájemnému se připočte daň z přidané hodnoty.  
 
 

Čl. III.  
Závěrečná ustanovení 

 
Tato směrnice nabývá účinnosti dne 17. 03. 2017. 
Touto směrnicí se ruší směrnice č. 4/2015. 

 

 

 

Mgr. Luděk Jeništa, v.r.       Karel Kroupa, v.r. 

    starosta          místostarosta 

 

 

 


