Trhy na Zelňáku
PRONÁJMY PRODEJNÍHO VYBAVENÍ A SOUVISEJÍCÍ SLUŽBY

Prodejní stůl velký 2 m2

50,- Kč vč. DPH/1 den

Prodejní stůl malý 1 m2

25,- Kč vč. DPH/1 den

Slunečník velký včetně úchytů

35,- Kč vč. DPH/1 den

Slunečník malý včetně úchytů

30,- Kč vč. DPH/1 den

Skladování vybavení a zboží

10,- Kč vč. DPH/1 m2/1 den

PODMÍNKY PRONÁJMŮ PRODEJNÍHO VYBAVENÍ
















Pronajímatelem vybavení a poskytovatelem souvisejících služeb je statutární město Brno, městská část
Brno-střed se sídlem Dominikánská 2, 601 69 Brno, IČ: 44992785.
Množství prodejního vybavení, které je k dispozici, je omezeno – prodejcům na Zelném trhu nevzniká
automaticky na jejich využití nárok.
Prostory pro skladování jsou prostorově omezeny – prodejcům na tržišti na Zelném trhu nevzniká
automaticky na jejich využití nárok.
Ceny jsou uvedeny vždy za 1 kus prodejního zařízení. V případě skladování je cena uvedena za 1m 2
a plocha se vždy počítá po celých m2.
Platby za pronájem a další služby se provádějí v hotovosti u správců tržiště před začátkem pronájmu
a před poskytnutím služeb.
Při pronájmech prodejního vybavení jsou, z administrativních a provozních důvodů, preferovány vícedenní
pronájmy.
Rezervaci prodejního zařízení je možné provést telefonicky nebo osobně předem u správců tržiště.
Doba pronájmu se počítá na celé dny a hradí se za každý započatý den.
Dnem se rozumí den provozní doby tržiště, tedy PO – PÁ 06.00 – 18.00 hod., SO 06.00 – 14.00 hod.
Pokud je prodejní zařízení pronajímáno pro pravidelný prodej na tržišti na Zelném trhu na delší období,
není účtován pronájem tohoto vybavení za neděli.
V případě pronájmu na jednorázovou akci je účtován pronájem za všechny kalendářní dny, po které
pronájem trvá.
Pronajaté prodejní zařízení je možné využít výhradně pro prodej na tržišti Zelný trh.
Pronajaté prodejní vybavení je každý den nutné nejpozději v čase ukončení provozní doby předat
správcům tržiště ke kontrole stavu a k uskladnění.
Pronajímatel nezajišťuje nájemcům stavbu a demontáž prodejního vybavení, ani umístění prodejního
vybavení na plochu tržiště.
Prodejcům prodávajícím přebytky ze zahrady je možné zdarma po dobu jejich prodeje v rámci služeb
pořadatele poskytnout malý prodejní stůl a malý slunečník.

Pro pravidelný prodej na tržišti Zelný trh je prodejní vybavení možné pronajmout u správců tržiště a to v časech:
PO – PÁ. 06.00 – 18.00 hod.
SO: 06.00 – 14.00 hod.
nebo po dohodě
Dny a časy půjčování a vracení prodejního vybavení během jednorázových akcí na Zelném trhu bude upřesněno
vždy u konkrétní akce.
KONTAKTY – SPRÁVCI TRŽIŠTĚ
Václav Šimek
tel.: 542 526 188
mobil: 773 792 439
email: vaclav.simek@brno-stred.cz
Tomáš Prášek
tel.: 542 526 188
mobil: 778 752 414
email: tomas.prasek@brno-stred.cz
Kancelář správců:
Kancelář v 1. podzemním patře budovy Tržnice Brno, Zelný trh 14/16, Brno
POŘADATEL TRHŮ
Statutární město Brno, městská část Brno-střed, Dominikánská 2, 601 69 Brno, IČ: 44992785

