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1) Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo města Žatce v působnosti rady města projednalo žádost pana Ing. Petra Veverky PhD.,
bytem Jabloňová 2671, Žatec a spolku Budík z. s., se sídlem na Hošťálkově nám. 136 v Žatci, IČ:
04553900 o povolení uspořádání akce „Jarní burza věcí na Hošťálkově nám. v Žatci“ a schvaluje
pořádání této akce dne 23.4.2016 za podmínek stanovených odborem rozvoje a majetku města.
O: Ing. Král
T: 22. 4. 2016
2) Zdůvodnění:
Nárok na Rozpočet:
Bez nároku na rozpočet
Na základě doporučení Komise pro kulturu a cestovní ruch ze dne 24. 3. 2016 předkládáme
k projedná ní žádost pana Ing. Petra Veverky PhD., bytem Jabloňová 2671, Žatec a spolku Budík z.
s., se sídlem na Hošťálkově nám. 136 v Žatci, IČ: 04553900 o povolení uspořádání akce „Jarní burza
věcí na Hošťálkově nám. v Žatci“
Termín akce je plánovaný dne 23. 4. 2016, od 9:00 hod. do 21:00 hod na Hošťálkově náměstí před
č.p. 136 v Žatci na části p.p.č. 6761/1 ostatní plocha v k.ú. Žatec.
Akce proběhne s určitým omezením dopravy, na uvedené části nebude možné v konkrétní den
parkovat.
Uzávěra plochy, stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci a rozhodnutí o povolení
zvláštního užití místní komunikace bude povolována rozhodnutím Odboru dopravy a silničního
hospodářství.
Jedná se o výměnu či prodej nepotřebných věcí a vzájemná setkání se v historickém centru města.
Podrobný popis akce – viz příloha.
3) Stanovisko odboru
Žádost byla předložena z důvodu toho, že Hošťálkovo náměstí není tržním místem. Odbor rozvoje a
majetku města doporučuje schválit pořádání akce v této historické části města z důvodu, že se jedná
spíše o kulturně společenskou akci bez vybírání vstupného, kdy cílem je podpoření oživení centra
města.

Z výše uvedených důvodů nebude vyměřen místní poplatek za užívání veřejného prostranství
v souladu s Obecně závaznou vyhláškou č. 4/2012, čl. 6, odst. 2 b:
„ Osvobození od poplatku pro pořadatele kulturních nebo sportovních akci bez vstupného.“
Odbor rozvoje a majetku města stanoví následující podmínky:
- akce bude probíhat dne 23. 4. 2016 od 9:00 do 21:00 hodin
- veškeré konstrukce musí být samonosné, tj. nesmí být žádným způsobem kotveny do země resp.
dlažby ani dodatečně přivazovány k prvkům mobiliáře či stožárům veřejného osvětlení nebo
sloupkům dopravního značení
- po dobu akce odpovídáte pořadatel za bezpečnost v prostoru záboru na Hošťálkově nám. v Žatci.
- pořadatel odpovídá za to, že při produkci nebudou překročeny platné hygienické předpisy o
maximální povolené úrovni hluku a uhradí na vlastní náklady veškeré sankce za jejich překročení.
- pořadatel odpovídá za to, že nebudou porušena autorská práva při hudební produkci a zajistíte si
dohodu s OSA (ochranný svaz autorský) a uhradí na vlastní náklady poplatky, stanovené OSA
- připojení el. proudu si pořadatel zajistí sám
- pořadatel zajistí dostatečný počet nádob na odpadky
- po skončení záboru tj. dne 23. 4. 2016 do 23.00 hod. uvede plochu na své náklady do původního
stavu a předá ji fyzicky zástupci městské policie.
- po dobru trvání povolení přebírá pořadatel dotčenou část komunikace do užívání a odpovídá za
škody, které tam vzniknou v souvislosti s činností, kterou tam provádí.
- za splnění podmínek daných povolením odpovídá p. Ing. Petr Veverka PhD., bytem Jabloňová
2671, Žatec
- vlastník pozemku si vyhrazuje právo v případě veřejného zájmu nebo při nesplnění podmínek
uvedených zde, toto povolení zrušit

4) Příloha
Žádost pana Ing. Petra Veverky PhD., bytem Jabloňová 2671, Žatec a spolku Budík z. s., se sídlem
na Hošťálkově nám. 136 v Žatci, IČ: 04553900

Jarní burza věcí na Hošťálkovo náměstí v Žatci
Část 1: Popis akce
Plánovaný termín: 23.4. 2016 (9h - 21h)
Místo: Hoštálkovo náměstí (zadní část, v okolí č.p. 136)
Organizátor: Petr Veverka ve spolupráci s klubem Budík z.s. (Ota Blail a další)
Popis akce: Spontánně organizovaná výměna či prodej nepotřebných věcí (textilu, knih a učebnic,
cd, nádobí, nářadí, atd.) v rámci jarního úklidu domácností. Představa organizátorů je, že by nabídli
účastníkům prostor pro setkání, výměnu a sdílení věcí či dojmů, vše v přátelské atmosféře. Důraz je
kladen na zodpovědnost účastníků a jejich vlastní invenci, tj. prodejní/výdejní místa nebudou
zajišťována organizátory, ale každý účastník si je bude muset vytvořit (pomocí vlastního stolečku,
bedny, plachty…). Formu či cenu výměny si každý účastník určí sám bez nutnosti platby
organizátorům.
Primárním cílem akce tedy není zisk, ale poskytnout lidem možnost setkání a zbavení se
nepotřebných věcí v pěkném historickém koutu Hošťálkova náměstí.
Propagace akce: Akce bude svolána přes inzerci v novinách a přes Facebook.
Propojení a oživení dané lokality: Na místě bude poskytnuto drobné občerstvení (čaj apod.) za
symbolické ceny. Předpokládá se, že někteří z účastníků by mohli využít restauračních zařízení
v okolí, čímž by mohlo dojít k jistému propojovacímu a synergickému efektu.
Ozvučení akce: Akce bude ozvučená reprodukovanou hudbou z malého přenosného přehrávače (tj.
nic. co by překročovalo běžné meze).
Úklid: Zaručujeme se, že po skončení akce nezůstane na místě nic, co by tam předtím nebylo.

Část 2: Požadavky a představy organizátorů
Rádi bychom si rezervovali prostor před kostelem Nanebevzetí Panny Marie (před i za sochami
směrem k radnici) a parkovací místa po levé straně (ve smyslu od chrámu k radnici) od soch až
k prvnímu vjezdu do dvora domu č.p. 136 (odhadem 2-3 parkovací místa). Dále bychom také rádi
disponovali prohlášením města, že akce je řádně nahlášená a prostory pronajaté pro případ kontrol
městskou policií apod. Prosíme též o poskytnutí informací ohledně platby za rezervaci prostor
(částku, číslo účtu…).
Věříme, že akce by byla příjemným zpestřením dění v této lokalitě a mohla by otevírat
příležitost pro další podobné události.
S tisícerými díky a pozdravy,
Ing. Petr Veverka, PhD.

