
Obecn.í úřad v Petro.vicich :
Petrovice 134, 679 02 p; Rájec·Jestfebí

tel.: 516833204, e-mail: ou.petrovice@seznam.cz
.':.. "

Datum podání: ;..; -

Oznámení o konání akce veřejnosti přístu_pné na k.ú. P·etróvice· .-
,':_ o-

Pořadatel (fyzická' právnická osoba)

P•.. ,., 'áz . . -nJmenl a Jmeno n ev: ; .
.. .

Rodné číslo "ČO: : : : .
(v případě povolení prodeje nebo provozování služeb doložte kopii ŽL nebo výpis z obchodního rejstříku) . . .. .

Adresa' Sídlo: PSČ: : .

Bankovní spojení: Tel./fax: : .

Zodpovědná osoba pořadatele (fyzická' právnická osoba)

Příjmení a jméno: .

Rodné číslo: Tel. fax: .

Trvalé bydliště: PSČ: : .

,':_ 0.°

,':- -

,'.-- -"

Jméno a telefon kontaktní osoby přítomné po celou dobu konání akce:

Akce

Název: .

Účel: vstupné ve výši : ,
'. .

Datum konání akce: Od - do (hodina): ..: :~..'. : .

Místo konání akce: .
~'-.. -' Je místo konání akce uvedeno v příloze vyhlášky? ano ne

Pokud ne, doložte souhlas vlastníka, popř. uživatele "" .

Popis průběhu akce: : : ;:.;;..;: .

,':..."

·Předpokládaný počet účastníků: Počet pořadatelů: : :..: .

Způsob zajištění bezpečnosti a zdraví lidí (zdravotní pomoc, požární ochrana):
••••••••••• , ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• o •••••••••••••••••• 0.' ••••• : ~.~ ~ •• ~,!.••••••••• '."

.»: .••. -

Použití techniky při zabezpečení a průběhu konání akce: (vjezd či umístění jiné techniky v případě stánkového
prodeje nebo provozování služeb spojených s akcí, automobilů s určením tonáže a registračních značek):

.r.:-: 0,°

o do 3,St 0 nad 3,5 t. Onad·6 t. ..:., : : .
Způsob zajištění úklidu: Způsob zajištění WC: ::.:: ~ :..

Použití světelných a jiných efektů: " .

Použití pojízdného pódia nebo přenosných tribun a jejich kapacita: :..:...•.......

Přítomnost živých zvířat na akci: : : : : : : .

Další údaje: : : ::.::..:: : ....
•••• _ 0.°

Pořadatel souhlasí s využitím jeho rodného čísla a dalších osobních údajů při zpracování oznámení a pro účely-evidence obce

podpis: ; -.:

.': __ o"

Oznámení o konání hudební produkce na k.ú. Petrovice u Blanska



·.': •• o

2
UPOZORNĚNí NA VYBRANÉ pRÁVNí POVINNOSTI

1. Pořadatel je povinen dodržovat hygienické limity hluku v souladu s obecně závaznými předpisy, především.zákona č.
25812000 Sb., o ochraně veřejného zdraví .

. ..- 2. Pořadatel zodpovídá za plnění povinností ve vztahu k zákonu Č. 121/2000 Sb., o právu autorském, při užití
hudebních děl.

3. V případě záboru veřejných komunikací (chodník, silnice, náměstí, parkoviště), vyplývají pro pořadatele povjnnosti ze
zákona Č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, zejména povinnost získat rozhodnutí o zvláštním užívání
komunikace. . - -

4. Pořadatel je povinen seznámit se s obecně závaznými vyhláškami pro obec Petrovice:
o zabezpečení klidu a veřejného pořádku
o místním poplatku

5. Pokud pořadatel nedodrží skutečnosti uvedené v oznámení, dopustí se přestupku podle § 46/2 z. Č. 200/1g90 Sb., o
přestupcích s možnou pokutou až 30.000,- Kč, popřípadě jiného správního deliktu podle z. Č. 128/2000 Sb: s možnou
pokutou až 200.000,- Kč.

•• ":_ o'

"':'0.'

AKCE KONANÉ NA NÁVSI NEBO NA HŘiŠTI ZA KULTURN9M DOMEM
Ce!ková zabraná plocha v m2 (situační nákres): " ,,, .

využití prostor budovy kulturního domu ano ne
(šatna - pouze v případě akcí pořádaných pod záštitou obce) od do hodin

stánky (pouze v případě akcí pořádaných pod záštitou obce) ano ne

připojení el. energíe 220V 380V

........

pódium se zastřešením

mluvené slovo

hudba živá

ano ne

ano ne

ano ne

hudba reprodukovaná ano ne (nehodící se,·škrtněte)

l:iudební žánr (u živé hudby - název hudební skupiny): : -

UPOZORNĚNí.. ':...

,.';'.0

1. Pokud pořadatel nedodrží ohlášenou hodinu ukončení akce, dopustí se přestupku proti pořádku ve věcech
územní samosprávy s možnou pokutou až 30.000,-- Kč, popřípadě jiného správního deliktu s možnou- po~utou
až 200.000,.- Kč.

2. Pokud hluk z akce konané na návsi nebo na hřišti za kulturním domem závažným způsobem obtěžuje, bude
pořadatel upozorněn pracovníkem obce. Pokud nebude sjednána náprava, bude odpojen přívod el. energie
bez jakékoliv další zodpovědnosti obce Petrovice a nároků ze strany pořadatele.

3. Pořadatel je povinen při sportovních a kulturních podnicích zabezpečit, aby akce probíhala v so_ul.aduse
skutečnostmi uvedenými v oznámení. Toto oznámení, včetně případných souhlasů, je pořadatel povinen na
požádání předložit, a to po celou dobu trvání akce. V opačném případě může být akce ukončena.

4. Pořadatel svým podpisem stvrzuje, že se seznámil s textem tohoto formuláře pro oznámení o konání a.kce
veřejnosti přístupné

Pořadatel bere na vědomí upozornění. Podpis a razítko: _
.': •• o"

Oznámeni o konáni hudebni produkce na k.ú. Petrovice u Blanska


