
Žádost o schválení expozice

Veletrhy Brno, a.s.
Ing. Věra Staneva
Výstaviště 1, 647 00 Brno
Tel.:+420 541 152 607
Fax:+420 541 153 081
Email:vstaneva@bvv.cz

/kontaktní údaje pro zpětné zaslání tištěné verze/

1.

2.

b/

a/

Tímto žádáme o schválení expozice a umožnění realizace expozice po dobu trvání veletrhu, a to v souladu s podmínkami
stanovenými níže (hodící se zaškrtněte - možno zaškrtnout více polí).

Stavba standardní expozice z konstrukčního systému (nepodléhá povinnosti předložit projekt expozice ke schválení 
při dodržení velikosti výstavní plochy do 30 m2 včetně a nepřevýšení 3,5 m výšky v nejvyšším bodě expozice).

Stavba veletržního stánku na venkovní ploše (nepodléhá povinnosti předložit projekt ke schválení při dodržení 
velikosti expozice do 30 m2 včetně a nepřevýšení 3,5 m výšky v nejvyšším bodě expozice).

Stavba standardní expozice z konstrukčního systému o velikosti nad 30 m2 expozice nebo převýšení 3,5 m výšky v nej -
vyšším bodě expozice – viz.příloha bod 1/, 6/

Stavba expozice s použitím nestandardních materiálů (viz. všeobecné technicko – bezpečnostní předpisy) - viz.příloha
bod 1/, 2/, 6/

Stavba speciální konstrukce stánku, atypická nosná konstrukce, použití skleněných prvků - viz. příloha bod 2/, 3/, 4/,
6/, 7/

Zavěšené poutače, nafukovadla – viz. příloha bod 5/, 7/

Stavba patrového stánku (plocha patra               m2) – viz. příloha bod 2/, 3/, 4/, 6/, 7/

Realizátor vel.stánku (pro stavbu stánku): (název firmy, jméno kont.osoby, adresa, telefon, e-mail)

Místo:
Datum:

Závazný podpis vystavovatele případně 
zplnomocněného realizátora expozice

Schválení realizace veletržní expozice pro výše specifikovaný projekt

podmínky:

Stavba jednoduché přízemní expozice:

Stavba ostatních expozic:

V Brně dne: Veletrhy Brno, a.s. Podpis vystavovatele

akce/veletrh
pavilon/venkovní plocha                                               stánek číslo/m2: /
vystavovatel/kontaktní osoba /
adresa vystavovatele:
telefon/fax/e-mail
Identifikační číslo: 



Veškeré plány, popisy a výpočty musí být označeny datem a opatřeny vlastním podpisem autora. Nebyla-li udělena plná moc,
musí být tento formulář podepsán vystavovatelem.

K žádosti je nutné přiložit následující dokumenty (v případě elektronického nebo faxového zaslání zasílejte prosím veškeré
podklady pouze 1x):

1. Zjednodušený půdorys, bokorys s výškovými kótami a popis použitých materiálů (2 výtisky)

2. Popis konstrukce s detaily použitých materiálů a jejich třídy hořlavosti (2 výtisky)

3. Půdorys v měřítku 1:50 nebo 1:100, pohledy, axonometrie včetně výškových kót (2 výtisky)

4. Při použití skleněných prvků v expozici je nutno respektovat pravidla uvedená 
v technicko-bezpečnostních předpisech.

5. Výkres zavěšené konstrukce včetně závěsných bodů a související statický výpočet

6. Statické výpočty zpracované autorizovaným statikem, atesty použitých nestandardních materiálů 
a další podklady na vyžádání veletržní správou.

7. Projektant (jméno, adresa, telefon), statik (jméno, adresa, telefon)

Příloha


