RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15
USNESENÍ
Rady městské části Praha 15
číslo R - 25
ze dne 26.11.2014
Název: K návrhu „Podmínek pro využití veřejných prostranství za účelem stánkového prodeje
zboží na majetku ve vlastnictví/svěřené správě MČ Praha 15“
___________________________________________________________________________
Rada

městské části Praha 15

a)

bere na vědomí
zdůvodnění předkladatele k návrhu „Podmínek“

b)

schvaluje
„Podmínky pro využití veřejných prostranství za účelem stánkového prodeje zboží na
majetku ve vlastnictví/svěřené správě MČ Praha 15“ ve znění uvedeném v příloze č. 1
tohoto usnesení

c)

ukládá
OM postupovat při vyřizování žádostí o stánkový prodej v souladu se schválenými
„Podmínkami“ dle bodu b) tohoto usnesení
T: od 26.11.2014
Z: Mgr. Cejnar

d)

pověřuje
1. zástupce starosty a vedoucího OM uzavíráním nájemních smluv dle schválených
„Podmínek“

Milan W e n z l
starosta MČ Praha 15

Václav B í l e k
1. zástupce starosty MČ Praha 15
Předkladatel: Václav Bílek, 1. zástupce starosty
Zodpovídá:
Mgr. Aleš Cejnar, vedoucí OM
Na vědomí:
OM, OE, DOP

Příloha č. 1 k usnesení Rady MČ Praha 15 č. R-25 ze dne 26. 11. 2014

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 15 - ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI
Boloňská 478/1, 109 00 Praha 10

PODMÍNKY PRO VYUŽITÍ VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ ZA ÚČELEM STÁNKOVÉHO PRODEJE
ZBOŽÍ NA MAJETKU VE VLASTNICTVÍ/SVĚŘENÉ SPRÁVĚ MČ P RAHA 15

Preambule
Tyto „Podmínky“ upravují postup žadatele/zájemce o využití veřejného prostranství za účelem umístění mobilního
prodejního zařízení pro prodej zboží.
S ohledem na nařízení č. 9/2011 Sb. hl.m.Prahy, kterým se vydává tržní řád, ve znění pozdějších změn a doplňků,
lze prodávat zboží a nabízet služby na území hl.m.Prahy pouze na místech k tomu určených tímto obecně
závazným právním předpisem.
Veřejným prostranství je každé místo/prostor, který je komukoliv, kdykoliv přístupný bez omezení.
I.
Postup vyřízení žádosti:
Zájemce o využití veřejného prostranství ve smyslu těchto „Podmínek“ je povinen požádat písemně MČ Praha 15,
zastoupenou odborem majetkovým ÚMČ Praha 15 o uzavření nájemní smlouvy.
Nájemní smlouva bude uzavřena za dále uvedených podmínek a po posouzení žádosti zejména s ohledem
na charakter prodávaného zboží, požadovanou dobu pronájmu a místní podmínky.
1) Místem pro podání žádosti o pronájem je Úřad městské části Praha 15, Boloňská 478/1, Praha 10 – odbor
majetkový.

Upozornění: Uzavřením nájemní smlouvy nejsou dotčeny povinnosti vyplývající ze zvláštních právních
předpisů. 1)

II.
Žádosti, náležitosti, doklady:
1) fyzická osoba – nepodnikající:
- identifikaci žadatele
- kopii občanského průkazu nebo jiný doklad prokazující bydliště na území MČ Praha 15
- seznam prodávaného zboží a požadovanou dobu pronájmu
- kopii souhlasu odboru dopravy ÚMČ Praha 15 se zvláštním užíváním veřejného prostranství a doklad o
zaplacení místního poplatku za zvláštní užívání veřejného prostranství

2) právnická osoba nebo fyzická osoba - podnikající
- kopii výpisu z obchodního rejstříku (ne starší 6 měsíců)
- kopii živnostenského listu (ne starší 6 měsíců) – fyzická osoba
- plná moc pro zodpovědnou osobu (notářsky ověřená) – v případě zastupování žadatele

- situační plánek se zákresem použité plochy,
- seznam prodávaného zboží a požadovanou dobu pronájmu
- kopii souhlasu odboru dopravy se zvláštním užíváním veřejného prostranství a doklad o zaplacení
místního poplatku za zvláštní užívání veřejného prostranství
Upozornění: V dalších případech stanovených MČ Praha 15 je nutné doplnit žádost o případné další doklady, či
o předběžná souhlasná stanoviska všech dotčených subjektů.

III.
Lhůty k podání žádosti:

1) Žádosti o uzavření nájemní smlouvy je žadatel povinen podat minimálně 30 dní před
zahájením prodeje v případě požadované doby nájmu delší 30 dní. V případě krátkodobého
pronájmu, tj. nejvýše 30 dní činí lhůta pro podání žádosti 14 dní.
Upozornění: V případě nedodržení lhůty k podání žádosti nelze garantovat její vyřízení.
IV.
Nájemné:

1) Sazba nájemného je stanovena ve výši místního poplatku za zvláštní užívání veřejného
prostranství.
2) Ve zvláštního zřetele hodných případech je Rada MČ Praha 15 oprávněna prominout platbu
nájemného.

