
VYSTAVOVATEL:

UMÍSTĚNÍ:

ŽÁDOST O SCHVÁLENÍ EXPOZICE 
NA VÝSTAVĚ VODOVODY-KANALIZACE 2023

1) POTVRZUJEME TÍMTO, ŽE VÝSTAVBU NAŠÍ EXPOZICE BUDE REALIZOVAT:

Obchodní jméno firmy:  

Adresa, ulice:     Město:      PSČ: 

Kontaktní osoba: 

Mobilní telefon:     E-mail: 

Tuto firmu zplnomocňujeme k jednání ve věci stavby expozice a situování technických přípojek. Firma byla seznámena se Všeobecnými podmínkami 
účasti i Technickými podmínkami a pokyny pro účast vystavovatelů na výstavě Vodovody-kanalizace 2023, zavazuje se k jejich dodržování 
a má oprávnění k veškerým odborným pracem, které bude při výstavbě expozice provádět.

2) ŽÁDOST O SCHVÁLENÍ EXPOZICE:

Žádám o schválení expozice a umožnění realizace expozice na výstavě Vodovody-kanalizace 2023. Naše expozice je (zaškrtněte):

 Jednoduchá přízemní expozice ze standardního výstavářského systému do 30 m2 (včetně) a v nejvyšším bodě expozice nepřevýší 2,5 m výšky  
       – není nutné dokládat projekt a další dokumentaci.

 o velikosti nad 31 m2 (včetně) nebo 

 převyšuje 2,5 m výšky v nejvyšším bodě expozice 

 Současně přikládáme:
  projekt – půdorys, bokorys s výškovými kótami
  popis konstrukce s detaily použitých materiálů a jejich třídy hořlavosti
  statický výpočet zpracovaný autorizovaným statikem atesty použitých nestandardních materiálů
  výkres zavěšené konstrukce včetně závěsných bodů a související statický výpočet
  kontakty na projektanta a statika

 Další podklady dodáme dle požadavků organizátora.

Termín pro zaslání všech požadovaných podkladů pro schválení expozice: 25. 4. 2023

V případě nedodržení tohoto termínu bude proces schválení expozice zpoplatněn částkou 3.000,-Kč/stánek. Vystavovatel/realizátor je povinen prokázat 
zaplacení tohoto poplatku při přebírání plochy spolu s potvrzenou Schvalovací zprávou (viz. článek 3.3 Technických podmínek výstavby).

Kontakt pro schvalování expozic: ing. arch. Petr Říha, tel.: +420 601 351 301, projekce@exponex.cz

Razítko, datum, podpis vystavovatele

Organizátor:

Exponex s.r.o., Janouškova 2015/ 1a, 613 00 Brno, ČR 
Tel.: 601 351 301
E-mail: projekce@exponex.cz, www.vystava-vod-ka.czPořadatel 

a odborný garant:

PVA EXPO PRAHAPVA EXPO PRAHA

22. mezinárodní vodohospodářská výstava

23.–25. 5. 2023
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