
ROZMÍSTĚNÍ STÁNKŮ (viz. mapa) 

CENÍK + informace k platbám dle jednotlivých zón 

červená zóna (ul. Obránců míru) - pouze pro dobové stánky = stánky s dřevěnou konstrukcí max.              

do 3 m2 (nůžkové stany nejsou povoleny) nabízející sortiment s rukodělnou výrobou 

vymezení prostoru ul. Obránců míru (od mostu – po Malé náměstí) – max. 40 stánků! 

• 500 Kč / 1 stánek (max. 3 m2) / 3 dny 
• částka 500 Kč je účtována za 3 dny tzn. pá, so, ne  

– upřednostňujeme stánkaře s prodejem po všechny tři dny 

• nerozlišujeme předvádění / nepředvádění výroby 
• částka 500 Kč je nevratná – po jejím zaplacení máte místo rezervované (pouze však do soboty 

do 6 hodin) 
 

Důležité upozornění k platbě za stánkové místo v dobové červené zóně: 

• platby na účet budou přijímány v termínu 23.–30. 4. 2018 – na dříve zaslané platby nebude 
brán zřetel  –  děkujeme za pochopení a prosíme opravdu s ohledem na účetnictví, platby 
neposílejte před výše uvedeným datem! 

• platba převodem na účet číslo 19-0963249319/0800 
• při platbě uveďte VS (variabilní symbol) 209 
• do zprávy pro příjemce uveďte JARMARK – PŘÍJMENÍ DLE PŘIHLÁŠKY – nutné!!! 

 
zelená zóna (Malé náměstí) – přednostně pro místní neziskové organizace – pouze občerstvení  
 

• místní neziskové organizace: žádosti o rezervaci místa podávejte nejpozději  do 10. 4. 2018 
• o rezervaci místa se obracejte na služebnu MP Železný Brod  - str. Nekola                             

(nebo na e-mail: mestskapolicie@zelbrod.cz) 
 
 modrá zóna (ul. Jiráskovo nábřeží) + žlutá zóna (ul. Obránců míru) – pro komerční prodej  
 

• 700 Kč / den, tzn. 2 100 Kč / 3 dny 
• 1 stánek / max. 3 m2  
• datum zahájení prodeje stánkových míst je stanoven konec dubna 2018 – bude upřesněno! 
• prodej bude probíhat na služebně Městské policie v Železném Brodě (tel. č.: 483 333 933, 

mob. 602 646 188) 
• platba za stánkové místo se provádí hotově 
• rezervace míst se neprovádí – nevolejte - děkujeme za pochopení! 
• pokud nemůžete přijet a místo si osobně zakoupit v den zahájení prodeje, budou vám poté 

nabídnuta zbylá místa 
• ul. Obránců míru – zákaz prodeje z karavanu  

 
Respektujete výše uvedený ceník. 
Čtěte pozorně, vyhneme se zbytečným nedorozuměním.  
Děkujeme. 
 
 


