OZNÁMENÍ O POŘÁDÁNÍ AKCE
podle obecně závazné vyhlášky města Police nad Metují č. 02/2021, o stanovení podmínek pro pořádání,
průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav a
diskoték a jiných kulturních podniků v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku
Organizátor akce:

jméno, příjmení, datum narození (je-li pořadatelem organizace její název a IČ)

adresa bydliště -trvalého pobytu (je-li pořadatelem organizace její sídlo, doruč. adresa a jméno jednající osoby)

Akce:
druh akce

datum(y) konání akce(í)

místo konání

čas začátku (hh:mm)

předpokládaný počet účastníků

počet členů
pořadatelské služby

způsob označení
pořadatelů

čas ukončení (hh:mm)

výše vstupného

Odpovědný zástupce organizátora k osobní spolupráci s orgány veřejné moci:

jméno a příjmení, datum narození

telefonní číslo během akce trvale dostupné

adresa bydliště - trvalého pobytu

Další informace:
identifikační údaje osoby nebo organizace, která poskytla k užívání pozemek nebo stavbu, kde se má podnik konat

lhůta, ve které pořadatel zajistí úklid místa konání akce, a způsob provedení tohoto úklidu, jde-li o místa, která nejsou určena a zřízena pro
pořádání uvedených podniků

způsob zajištění obecných povinností při nakládání s odpady vzniklými při pořádání akce

způsob zajištění podmínek sanitárních zařízení a zásobování pitnou vodou po dobu konání akce

způsob zajištění podmínek stanovených zvláštními právními předpisy v oblasti požární ochrany

způsob označení prostoru, ve kterém se bude akce konat

Přílohy oznámení:

• právní důvod užívání pozemku nebo stavby, kde se má akce konat (písemný souhlas vlastníka, nájemní smlouva...),
• zajištění přístupu k tomuto pozemku či stavbě, včetně právního důvodu opravňujícího organizátora a účastníky akce
tohoto přístupu využít,
• zajištění míst pro odstavení vozidel účastníků akce, včetně právního důvodu k užívání nemovitosti k odstavení určené,
• rozhodnutí o povolení zvláštního užívání pozemní komunikace, koná-li se akce na pozemní komunikaci, k jejímuž
užívání je takového rozhodnutí podle zvláštního právního předpisu třeba.

! Oznámení doručit minimálně 10 dní před akcí do podatelny MěÚ Police nad Metují !

