OZV č. 4/2017 o stanovení podmínek pro pořádání veřejnosti přístupných sportovních a
kulturních podniků

Oznámení o uspořádání veřejného podniku - část I
(pište hůlkovým písmem)

Název a druh podniku:
Datum (data) konání:
Čas konání (od - do):
Místo konání:
Předpokládaný počet účastníků:
Druh hudební produkce (zatrhněte):
1. Živé provozování - zábavná hudba k tanci
2. Živé provozování - zábavná hudba
v koncertním provedení (výlučně
k poslechu)
3. Vážná hudba - živé provozování nebo
repro
4. Disco a videoprodukce
5. Módní přehlídky a taneční kurzy
Poučení:

6. Kadeřnické, taneční a obdobné soutěže
7. Pravidelně se opakující produkce
prostřednictvím uvedených technických
zařízení, při nichž se nevybírá vstupné.
8. Zvláštní užití (např. kasína, aerobik,
zábavné podniky, výstavy), vypište:

1. Pořádání veřejné hudební produkce, veřejnosti přístupného sportovního nebo kulturního podniku (dále jen veřejně
přístupný podnik) je pořadatel povinen oznámit na předepsaném tiskopisu nejméně 15 pracovních dní před
jejím konáním Městskému úřadu Hlinsko, Odbor Kancelář tajemníka.
2. Pořadatel je dále povinen:
•
zabezpečit, aby akce probíhala v souladu se skutečnostmi uvedenými v oznámení,
•
zabezpečit na každých 40 účastníků akce 1 pořadatele,
•
společně se členy pořadatelské služby po celou dobu akce dohlížet nad jejím řádným průběhem,
•
společně se členy pořadatelské služby činit preventivní opatření i operativní zásahy pro zajištění bezpečnosti a
zdraví osob,
•
společně se členy pořadatelské služby činit veškerá opatření pro omezení hluku, zápachu, kouře, světelných
efektů a jiných emisí vznikajících při průběhu akce, jenž by nad míru přiměřenou poměrům mohly obtěžovat
občany bydlící v okolí pořádané akce,
•
zajistit, aby všichni členové pořadatelské služby byli po celou dobu průběhu akce přítomni a byli označeni
viditelným nápisem „Pořadatel“,
•
zajistit dodržování čistoty a hygieny v místě konání akce, a to formou zabezpečení dostatečného počtu nádob
na odpadky a sociálního zařízení,
•
po ukončení akce zabezpečit na vlastní náklady uvedení místa, kde se akce konala, do původního stavu, a to
ve lhůtě do 12 hodin od jejího ukončení,
•
vytvořit orgánům města, strážníkům Městské policie Hlinsko podmínky pro řádný výkon dozoru a kontroly, a
na jejich výzvu předložit potvrzení o splnění oznamovací povinnosti,
•
učinit veškerá nutná opatření zajišťující dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů všemi
účastníky akce (a to jak návštěvníky, tak účinkujícími či pořadateli),
•
v případě narušení veřejného pořádku nebo je-li ohrožena mravní výchova mládeže či dochází-li k šíření
rasové nenávisti a propagace nacismu a jiných hnutí směřujících k potlačení lidských práv a svobod, je
pořadatel povinen akci okamžitě ukončit, jinak se vystavuje nebezpečí příslušného právního postihu.
3. Porušení povinností stanovených OZV č. 4/2017, o stanovení podmínek pro pořádání veřejnosti přístupných
sportovních a kulturních podniků se posuzuje dle zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení
o nich, ve znění pozdějších předpisů a dle zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění pozdějších
předpisů, nejedná-li se o trestný čin.
Pozn.
Tato část Oznámení bude vyvěšena na úřední desce MÚ Hlinsko

Vyvěšeno dne:
Sejmuto dne:

OZV č. 4/2017 o stanovení podmínek pro pořádání veřejnosti přístupných sportovních a
kulturních podniků

Oznámení o uspořádání veřejného podniku - část II
Vyplní pouze právnické osoby:

Vyplní pouze fyzické osoby:

Název pořadatele, sídlo, právní forma

Jméno, příjmení, adresa místa trvalého pobytu

Tel.:

Tel.:

E-mail:

E-mail:

IČO:

DIČ:

Osoba, která za tuto právnickou osobu jedná

Datum narození (IČO):
Adresa bydliště (je-li odlišná od místa trv. pobytu)

Počet osob, zajišťujících pořadatelskou službu a způsob jejich označení

Údaje o osobě pověřené pořadatelem podniku k osobní spolupráci s orgány veřejné moci
(pokud pořadatel podniku tuto osobu určí)

....................
Podpis a razítko pořadatele

