
1. TRHY

třída 0 0,00

třída 1 200,00

třída 2 300,00

třída 3 400,00

třída 4 prodejce ostatního zboží 500,00

třída 5 600,00

cena za m 2 /den
třída 0 0,00

třída 1 24,79

třída 2 49,59

třída 3 74,38

třída 4 prodejce ostatního zboží 99,17

třída 5 123,97

2. POŘADATELSKÁ SLUŽBA

sazba/hod.

sobota, neděle, noc 249,59

státní svátek 300,00

pronájem WC na Bartolomějském náměstí (služby, el. energie, voda) 500,00

cena

montáž pódia velkého zastřešeného 12/9 na jednu akci 10 000,00

montáž pódia velkého bez zastřešení na jednu akci 8 000,00

montáž malého pódia 6/6 bez zastřešení na jednu akci 5 000,00

demontáž velkého podia po skončení akce 5 000,00

demontáž malého podia po skončení akce 1 000,00

pronájem pivního setu na jeden den 66,12

pronájem stánku bez montáže na jeden den 123,97

pronájem prostor pro konání akcí v areálu Komár na jeden den 4 800,00

poplatek za provoz WC - areál Komár za hodinu 500,00

Pódium velké 12 m x 9 m, vč. zastřešení cena

25 000,00

6 000,00

Pódium malé  6 m x 6 m, bez zastřešení cena

6 000,00

3 000,00

Další příslušenství cena

123,97

247,93

pronájem prostor pro konání akcí v areálu Komár na jeden den 12 000,00

poplatek za provoz WC (na koupališti) - pro areál Komár za hodinu 500,00

Uvedené ceny za prodejní místo v rámci trhu nebo za tržní místo neplatí osoby zdravotně tělesně postižené a neziskové organizace,

 je-li využití  provedeno v souvislosti s pracovním uplatněním osob tělesně postižených nebo v souvislosti s aktivitami neziskových 

organizací v sociální a humanitární oblasti.

Správce: Služby Města Veselí nad Moravou , Blatnická 1551, 698 01 Veselí nad Moravou, telefon: 518 322 764

Platnost ceníku od: 01.01.2022

Ceník byl schválen na 84. RMV dne 21.12.2021 usnesením č. 23/84/RMV/2021

doprava malého pódia mimo město doprava individuálně (dle ceníku SMV)

pronájem pivního setu (1 ks stolu a 2 ks lavic) na jeden den 

pronájem stánku na jeden den 

doprava velkého pódia mimo město doprava individuálně (dle ceníku SMV)

montáž a demontáž malého pódia cena vč. dopravy v rámci města

pronájem malého pódia na jeden den

týká se akcí pořádaných městem (případně 

městskými částmi), školami, školkami nebo 

VKC; dále se týká akcí pořádaných jinými 

fyzickými nebo právnickými osobami za 

podmínky, že akce byla podpořena grantem 

z rozpočtu města  

akce organizované jinými fyzickými nebo právnickými osobami

montáž a demontáž velkého pódia cena vč. dopravy v rámci města

pronájem velkého pódia na jeden den

prodejce studených potravin  

včetně odběru el. energie

cena za st./den

3. OSTATNÍ SLUŽBY

akce organizované městem nebo jinými příspěkovými organizacemi města

zejména výrobky z keramiky, dřeva 
prodejce studených potravin  

B - stánek prodejců - poplatek za umístění stánku

poznámka

prodejce textilního zboží a hraček  

prodejce teplých potravin, lihovin a nápojů

poznámka

prodejce teplých potravin, lihovin a nápojů včetně odběru el. energie

prodejce ručních prací zejména výrobky z keramiky, dřeva 

výrobky chráněných dílen nebo jiných charitativních organizací

CENÍK pro trhy organizované SMV a ostatní akce 

(ceny bez DPH)

Pronájem stánku a místa + možnost napojení na zdroj el. energie

prodejce textilního zboží a hraček  

poznámka

výrobky chráněných dílen nebo jiných charitativních organizací

prodejce ručních prací

A - stánek pronájem SMV - poplatek za pronájem a umístění stánku


