
Městské kulturní středisko Kyjov, příspěvková organizace města Kyjova,   
Masarykovo náměstí 34,  697 01  Kyjov 

 

PŘIHLÁŠKA 
 

na prodej OBČERSTVENÍ v Kyjově při tradičních 

XXI. KYJOVSKÝCH LETNÍCH SLAVNOSTECH 
v sobotu 12. srpna 2017 v době od 9:00 do 17:00 hodin 

a v neděli 13. srpna 2017 v době od 9:00 do 17:00 hodin 

 
Název firmy  - prodejce…………………………………………………………………………...
  
IČO / DIČ ……………………………………   Zastoupená …….…………………………….. 
 
Sídlo firmy, přesná adresa…………………………………………………………………….....  
 
Kontaktní adresa….. …………………………………………………………………………….. 
 
Telefon …..………..…………………… E-mail………………………………….……………… 
 
Přesná charakteristika prodávaného zboží  ……………………..……………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………… 
 

Požaduji ………………..m pro svůj stánek za cenu 1000,-Kč/m na 2 dny vč. DPH 21%  
Prosím o přesné uvedení rozměru stánku, jelikož prostor bude předem vyměřen  
a nebude možné větší prostor poskytnout.  Jedná se o běžný metr prodejní plochy. 
Hloubka stánku je maximálně 2 metry. Poplatek 1000 Kč je za každý i započatý metr. 

 

Budu používat spotřebiče s uvedením spotřeby: 
Poplatek za odběr energie                                                         poplatek  za 1 den     poplatek za 2 dny 

1.   do 500W              zásuvka 230V/16A 
 

 50,-Kč          100,-Kč   

2.   500W až 1000W zásuvka 230V/16A 
 

100,-Kč         200,-Kč 

3.   1000W až 2000w zásuvka 230V/16A 
 

200,-Kč         400,-Kč 

4.   2000W až 2500W zásuvka 230V/16A 
 

300,-Kč         600,-Kč 

5.   2500W až 4000W zásuvka 400V/25A 
 

750,-Kč        1500,-Kč 

6.   4000W až 8000W zásuvka 400V/25A 
 

1050,-Kč      2100,-Kč 

7.   8000W až 12000W zásuvka 400V/25A 
 

1250,-Kč      2500,-Kč 

Zakroužkujte odběr a podrobně rozepiště el. spotřebiče včetně příkonu:. 
 

 

Celkem uhradím složenkou typu C do pokladny Městského kulturního střediska, 

Masarykovo nám. 34, 697 01 Kyjov nebo v hotovosti na pokladně MKS Kyjov finanční  

 

částku…………………………….. Kč. 
                                                                                     
A to ihned s podáním přihlášky nejpozději však do 23. 6. 2017. 
Místa jsou kapacitně omezena, záleží tedy na Vás prodejcích, v jakém předstihu si své 



Kontakt:   Romana Nováková     telefon 518 614 624, 773 787 864   e-mail: pokladna@mkskyjov.cz 

 

prodejní plochy zajistíte. 
 

Důležité k upozornění:  
- pronájem rezervujte po konzultaci s pracovníkem MKS 
- pronájem poskytujeme  na 2 dny 
- auto nelze parkovat u stánku, pouze na vyhrazeném parkovišti 
- k přihlášce přiložte prosím kopii živnostenského listu 
- sortiment zboží a velikost stánku musí souhlasit s přihláškou 
- Vámi používané el. spotřebiče a pomůcky musí mít platnou zprávu o elektrické revizi:.  
  Revize elektrických zařízení ČSN 33 1500 (Z3/2004 a Z4/2007)  
  El. instalace nízkého napětí část 6 revize ČSN 33 2000-6 (9/2007)  
- prodejce, který požaduje přípojku elektrické energie, musí disponovat vlastním   
  kabelem o minimální délce 25 metrů 
- na základě uhrazeného poplatku bude zasláno povolení k vjezdu do areálu  
  s vyznačením prodejního místa 
 
 
 

 
                                                                                              
Razítko a podpis prodejce:                        

 

 

 


