Obecní úřad Troskovice
Troskovice Jivina 6, 512 63 Rovensko p. Tr.
Tel. č.: obecní úřad 481 381 214, starosta 725 071 119
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v Troskovicích dne 16.2.2017

Věc: veřejná vyhláška - zveřejnění záměru

Obecního úřadu Troskovice poskytnout plochu pro dočasné
umístění stavby sloužící pro poskytování prodeje (dále jen plocha
pro prodejní stánek) dle obecně závazné vyhlášky (dále jen OZV)
č.1l2005 na p.p.č. 549/3 a 549/4 v k.ú. Troskovice na parkovišti
pod hradem Trosky (dále jen parkoviště pod hradem Trosky).
Podminky:
doba poskytnutí plochy pro prodejní stánek je od 1.4.2017 do 31 .10.2017
plocha 1 prodejního stánku je maximálně 6 m2 (3 m x 2 m délka x hloubka)
celkový počet prodejních stánků je 4
paušální sazba poplatku za 1 stánek na období od 1.4.2017 do 31.10.2017 činí
20 000,-Kč a je splatná na účet obce Troskovice 9229581/0100 u KB Turnov
následovně: do 31.3.2017 10 000,-Kč a do 30.6.2017 10 000,-Kč
předmětem prodeje v prodejním stánku jsou pouze řemeslné výrobky
dle OZV č.1l2005 prodej potravin, nápojů, obuvi, textilu a dalšího zboží, které
nemá charakter řemeslného výrobku na parkovišti pod hradem Trosky není
povolen
místo pro umístění prodejního stánku určuje starosta Obecního úřadu Troskovice
společně s nájemcem parkoviště pod hradem Trosky
poplatník může s písemným souhlasem Obecního úřadu Troskovice přenechat
plochu pro prodejní stánek dalšímu poplatníkovi na dobu maximálně 60 dnů
v období od 1.4.2017 do 31.10.2017 za stejných podmínek uvedených vtéto
veřejné vyhlášce. Poplatek platí poplatník, který obdržel povolení od Obecního
úřadu Troskovice k poskytování prodeje na počátku období. Poměrnou část
poplatku si vyrovnají mezi sebou sami poplatníci.
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Zájemci o poskytnutí plochy pro prodejní stánek na parkovišti pod hradem
Trosky si mohou podat písemnou žádost adresovanou na Obecní úřad
Troskovice do 19. března 2017 do 16 hodin:
a) osobně v úředních hodinách v pondělí od 8 do 12 a od 13 do 17 hodin
b) osobně mimo úřední hodiny po telefonické dohodě
se starostou obce
'
c) doporučenou zásilkou poštou
d) datovými schránkami
e) mailovou poštou

Kžádosti předloží zájemci krátké představení své osoby nebo firmy a stručnou
informaci o sortimentu prodávaného zboží.
Pokud se přihlásí menší počet zájemců (méně než 4) nebo Obecní úřad Troskovice
udělí méně povolení stánkového prodeje na rok 2017 (méně než 4), vyhrazuje si
Obecní úřad Troskovice právo vyhlásit nové zveřejnění záměru na pronájem plochy
pro prodejní stánky za stejných výše uvedených podmínek.
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Vyvěšeno dne: 17.2.2017

Sejmuto dne: 19.3.2017
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