Obec Blatnice pod Svatým Antonínkem
Směrnice pro stánkový prodej, parkování a provoz zábavných
atrakcí při poutích na kopci sv. Antonína
1. Prodejci a provozovatelé atrakcí se řídí pokyny pořadatelů.
2. Pořadatelé jednotlivých poutí předem vyčlení a označí polohu stánků a očíslují je.
Pokud se stánek nevejde do vymezeného prostoru, musí prodejce zaplatit potřebný
počet dalších stánků.
3. Schéma polohy stánků i s číslováním bude s předstihem zveřejněno na webových
stránkách obce.
4. Rezervace míst určených ke stánkovému prodeji i provozu zábavných atrakcí bude
zahájena v konkrétním datu stanoveným a schváleným zastupitelstvem obce.
3. Prodejci jsou povinni navézt zboží a potřebný materiál v den konání pouti
nejpozději do 7.00 hod., aby poté nebyl kvůli zásobování zpomalován příjezd
poutníků.
4. Je přísný zákaz stavění stánků mimo vyhrazený prostor – pod pokutou 20 000 Kč.
V případě porušení tohoto předpisu bude přivolána Policie České republiky a
stánek bude na náklady majitele odstraněn.
5. Po ukončení prodeje majitel stánku uklidí stánkový prostor i přilehlé okolí. Odpad
vloží do igelitového pytle a odnese do kontejneru.
6. Stánky s občerstvením budou umístěny v prostoru pod dřevěnými chatkami
směrem do lesa.
8. Platí přísný zákaz postavení prodejních stánků v prostoru aleje a studánky, protože
je tento prostor součástí poutního areálu.
9. Provozovatelé zábavních atrakcí se dohodnou se správcem blatnické farnosti na
čase, kdy nebudou atrakce provozovány. Jedná se o dobu, kdy je na poutním místě
sloužena hlavní pobožnost, která nesmí být rušena.
10. Odpovědné osoby či organizace, které budou odpovídat za organizaci stánkového
prodeje, parkování a provoz atrakcí, musí zabezpečit pořádek a dodržování
pravidel už několik dnů před konáním samotné poutě.
11. Na systému parkování autobusů se pořadatelé dohodnou s blatnickou farností.

12. Pořadatel zajistí čistotu prostoru a pořádek během celé akce. Odpadkové koše a
pytle s odpadky je nutné vynášet v průběhu celého dne.
13. Pořadatelé se budou snažit o co nejplynulejší parkování, aby se netvořily dlouhé
kolony až do centra obce.
14. Pořadatelé zabezpečí, aby auta neparkovala při silnici.
16. Pořadatelé zajistí okamžitý úklid po ukončení stánkového prodeje a provozu
zábavných atrakcí. Ještě tentýž den nesmí na kopci nikde zůstat žádné
neuklizené odpadky. Pokud pořadatel tento bod nedodrží, zaplatí pokutu ve
výši 30 000 Kč.
17. Po celou dobu akce musí na pořádek a organizaci na místě dohlížet minimálně
dva pořadatelé.
19. Pořadatelé zajistí bezpečný odjezd aut po skončení poutě.
20. Obec Blatnice pod Svatým Antonínkem zajistí dohled nad dodržováním pravidel
a prací pořadatele.
21. Pořadatelé z Blatnice se dohodnou na parkování s pořadateli z Ostrožské Lhoty
na vzájemné spolupráci.

Tato směrnice byla schválena usnesením č. 19/Z 4/15 na4. ZOB konaném dne 19. 2.
2015

