
 

OZNÁMENÍ O POŘÁDÁNÍ VEŘEJNÉ HUDEBNÍ PRODUKCE, VEŘEJNOSTI 
PŘÍSTUPNÉHO SPORTOVNÍHO NEBO KULTURNÍHO PODNIKU 

 

Toto oznámení nenahrazuje povolení nebo schválení žádného dalšího povinného závazku 

pořadatele ve vztahu k obci a dalším organizacím. 
 

                                                                                                                                                                                               
 

 

 

Název pořadatele (právnická osoba): 

…………………………………………………………………………………........................................... 

 

Jméno a příjmení (fyzická osoba, statutární orgán právnické osoby): 

…………………………………………………........................................................................................... 

 

Bydliště (sídlo): .…………………………………………………………………………………………... 

IČ: …..……………...................................................................................................................................... 

 

Odpovědná osoba: ………………………………………………………………………………………… 

Telefon, e-mail: …………………………………………………………………………………………… 

 

Název akce: ……………….……………………………………………………………………………… 

Druh akce: ….…………………………………………………………………………………………….. 

 

Místo konání akce (přesná specifikace): 

…….………………………………………………………………………………………………………. 

 

Datum konání akce (období od – do): 

…..………………………………………………………………………………………………………… 

 

Čas zahájení akce: …………………………………………………………………………………………  

Čas ukončení akce: ……………………………………………………………………………………….. 

 

Akce opakovaná ve dnech: ……………………………………………………………………………….. 

tj. celkem …………....krát 

 

Kapacita osob v místě akce/přepokládaný počet účastníků: 

………………………/……………………………………... 

 

Použití pyrotechnických výrobků nebo světelných efektů, pořádání ohňostroje: 

……………………………………….......................................................................................................... 

 

Opatření, která pořadatel provede, aby nenarušil veřejný pořádek, zejména počet členů pořadatelské 

služby starších 18 let, které k akci určí a způsob jejich označení: 

 

………………………………………………………………………………………………………………

…………………….. 

 

………………………………………………………………………………………………………………

…………………….. 

 

Způsob zajištění, zneškodnění a likvidace odpadů vzniklých v průběhu akce: 

Doručte na adresu: 

Obec Seletice, Seletice 139, 289 34 Rožďalovice, 

nebo prostřednictvím emailu: obec@seletice.cz 



Prohlášení pořadatele: 

 

 

Prohlašujeme, že výše uvedené údaje jsou pravdivé.   

 

 

Dne……….…………………..            

 

Podpis odpovědné osoby pořadatele:……………..……………………… 

 

 

 

Poučení: 
 

1. Pořádání veřejné hudební produkce, veřejnosti přístupného sportovního nebo kulturního 

podniku (dále jen akce) je pořadatel povinen oznámit na předepsaném tiskopisu nejméně 

5 pracovních dní před jejím konáním Obci Seletice. 

2. Pořadatel je dále povinen: 

- zabezpečit, aby akce probíhala v souladu se skutečnostmi uvedenými v oznámení, 

- po celou dobu akce dohlížet nad jejím řádným průběhem, 

- činit preventivní opatření i operativní zásahy pro zajištění bezpečnosti a zdraví osob, 

- činit veškerá opatření pro omezení hluku, zápachu, kouře, světelných efektů a jiných emisí 

vznikajících při průběhu akce,  

- 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 obce, a příslušníkům Policie ČR 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. 

 

 

 

 

 


