STREET PARTY MINSKÁ OPEN III.
VESELÉ PRÁZDNINY
22.–23. 6. 2018 od 16.00 do 02.00 h
VSTUP ZDARMA • AKCE SE KONÁ ZA KAŽDÉHO POČASÍ

PROGRAM

SORTIMENT

Můžete se těšit na zážitkovou gastronomii
všeho druhu, od burgerů, langošů, tortill, pizzy
drobného občerstvení, vytříbených zákusků,
mořských specialit, grilovaných specialit,
až po opékané sele a kýty či sortimentu pro děti.
Prodej alkoholických i nealkoholických nápojů,
domácích limonád, koktejlů, sudového
a lahvového vína, piva.

před ÚMČ BRNO-ŽABOVŘESKY
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Akce se koná pod záštitou starosty městské části Brno-Žabovřesky Pavla Tyralíka a mediální podpory rádia Signál
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Průjezd komunikací Minská – Horova bude omezen
prostřednictvím dopravní uzavírky v pátek 22. 6. od 16 hodin
do soboty 23. 6. do 5 hodin. ZUK je vydáno pro území
Minské v rozsahu Chládkova – Rosického náměstí.
Za poslední projíždějící tramvají v 17.12 h bude následně
silnice uzavřena protiteroristickými zátarasy.
Dopravní značení komunikace a přilehlých ulic bude
osazeno 14 dní před akcí společností Znakom.
Zároveň touto cestou žádáme řidiče
o odstranění vozidel z dopravních zálivů.
Po celou dobu konání akce bude zajištěna
bezpečnostní a pořadatelská služba, včetně
certifikovaného zdravotníka Červeného kříže
a kontaktního místa v blízkosti hlavního pódia.
Meeting-point pro rodiny s dětmi na travnaté ploše.
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Vzpomínkový akt u kapličky sv. Václava
Cimbálová muzika Svitava
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INFORMACE PRO PRODEJCE
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Reprodukovaná hudba na hlavním podiu
Program pro rodiny s dětmi
na travnaté ploše před radnicí:
• skákací hrad, malování na obličej
• Středisko volného času Lužánky – LATA
divadlo, aktivity pro děti a dospělé
• Salesiáni Brno-Žabovřesky
nápaditá zábava pro děti a dospělé
The People (Swing-BigBand)
Slavnostní zahájení na hlavním podiu
za účasti vedení radnice
Western show – Václav Čiháček
Kapela Stejšn – rock
Kapela The Fireballs –
50s Rock'n'Roll Band
DJ Savana – reprodukovaná hudba
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Prodejní a předsunutá prodejní místa budou
přednostně poskytována fyzickým podnikajícím
osobám a právnickým osobám, které mají
provozovnu na ulici Minská nebo Horova,
případně mají sídlo a místo podnikání
v městské části Brno-Žabovřesky.
Umístit výše uvedené prodejní zařízení nebo
prodejní stánek, vystavit zboží před provozovnu
bude možné pouze po dobu konání akce.
Prodejní místo by mělo být připraveno k provozu
nejpozději do 16.30 h. Po skončení akce,
tj. 23. 6. ve 2 h dojde k čištění komunikací.
Ukončení uzavírky ulic Minská a Horova pro průjezd
vozidel je stanoveno na 5:00 h dne 23. 6. 2018.
V případě zájmu je nezbytné ze strany žadatele
o takové místo podat žádost od 4. 6. do 13. 6. 2018
na Úřad městské části města Brna, Brno-Žabovřesky,
Odbor všeobecný, Horova 28, Brno.
Jedná se o žádost o přidělení prodejního místa
a současně přihlášku k místnímu poplatku
za užívání veřejného prostranství.
Užívání veřejného prostranství za účelem umístění
prodejního stánku nebo předsunutého
prodejního zařízení bude zpoplatněno
místním poplatkem za užívání veřejného
prostranství v souladu s obecně závaznou
vyhláškou statutárního města Brna č. 13/2015,
o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
K žádosti o přidělení prodejního místa žadatel
doloží živnostenské oprávnění, okótovaný situační
nákres místa umístění prodejního stánku
nebo zařízení, seznam nabízeného sortimentu.
Pro bezproblémové vyřízení Vaší žádosti prosím
věnujte pozornost požadavkům k žádosti
na www.zabovresky.cz sekce aktuality.

Aktualizované informace na www.zabovresky.cz

