
HARMONOGRAM NÁJEZDU, STAVBY, PROVOZU A ODJEZDU POUŤOVÝCH ATRAKCÍ 

středa 5. 8. 2015  

18.00-22.00 
hod. 

nájezd a stavba stanovených pouťových atrakcí umístěných na Resselově náměstí a částečně na 
Školním náměstí 

  

čtvrtek 6. 8. 2015  

9.00-22.00 
hod. 

nájezd a stavba ostatních pouťových atrakcí umístěných na Resselově, na Školním a na Tyršově 
náměstí a v ulici Čs. partyzánů 

  

pátek 7. 8. 2015  

8.00-24.00 
hod. 

provoz pouťových atrakcí 
  

sobota 8. 8. 2015  

8.00-24.00 
hod. 

provoz pouťových atrakcí 
  

neděle 9. 8. 2015  

0.00-1.00 
hod. 

provoz pouťových atrakcí 
  

8.00-20.00 
hod. 

provoz pouťových atrakcí 
  

20.00-24.00 
hod. 

skládání pouťových atrakcí, úklid v prostorách užívaných provozovateli atrakcí a zahájení postupného 
odjezdu atrakcí. 

  

pondělí 10. 8. 2015  

0.00-4.00 
hod. 

dokončování skládání pouťových atrakcí, dokončení úklidu v prostorách užívaných provozovateli 
atrakcí a postupný odjezd atrakcí 

  

4.00 hod. odjezd poslední atrakce   

HARMONOGRAM NÁJEZDU, STAVBY, PROVOZU A ODJEZDU STÁNKOVÉHO PRODEJE 

čtvrtek 6. 8. 2015  

18.00-22.00 
hod. 

nájezd, montáž prodejních zařízení s občerstvením na Resselově náměstí 
  

22.00 hod. ukončení montáže prodejních zařízení s občerstvením na Resselově náměstí.   



pátek 7. 8. 2015  

8.00-14.00 
hod. 

příprava zboží do prodejních zařízení s občerstvením umístěných na Resselově náměstí 
  

12.00-14.00 
hod. 

nájezd ostatních prodejních zařízení, montáž prodejních zařízení a příprava zboží 
  

14.00-23.00 
hod. 

nabídka, prodej zboží a poskytování služeb 
  

23.00-24.00 
hod. 

postupné ukončení nabídky, prodeje zboží a poskytování služeb, včetně úklidu zboží, 
demontáže prodejních zařízení; úklid místa určeného pro nabídku, prodej zboží 
a poskytování služeb, včetně jeho okolí 

  

ve 24.00 
hod. 

ukončení nabídky, prodeje zboží a poskytování služeb 
  

sobota 8. 8. 2015  

4.00-08.00 
hod. 

nájezd, montáž prodejních zařízení a příprava zboží 
  

8.00-24.00 
hod. 

nabídka, prodej zboží a poskytování služeb 
  

neděle 9. 8. 2015  

0.00-1.00 
hod. 

postupné ukončení nabídky, prodeje zboží a poskytování služeb, včetně úklidu zboží a případné 
demontáže prodejních zařízení; úklid místa určeného pro nabídku, prodej zboží 
a poskytování služeb, včetně jeho okolí 

 

01.00 hod. ukončení nabídky, prodeje zboží a poskytování služeb   

4.00-08.00 
hod. 

nájezd, montáž prodejních zařízení a příprava zboží 
  

8.00-20.00 
hod. 

nabídka, prodej zboží a poskytování služeb 
  

20.00-21.00 
hod. 

úklid zboží, demontáž prodejních zařízení, úklid místa určeného pro nabídku, prodej zboží 
a poskytování služeb, včetně jeho okolí, postupný odjezd 

  

ve 21.00 
hod. 

odjezd posledních prodávajících 
  

 


