Statutární město Pardubice – městský obvod Pardubice II
Chemiků 128, 530 09 Pardubice

Oznámení o pořádání veřejné akce
Název akce:

Pořadatel
Jméno a příjmení nebo
název právnické osoby:

Datum narození u fyzické osoby
nebo IČ u právnické osoby:

Trvalý pobyt nebo sídlo právnické osoby:
Kontaktní telefon, e-mail:
Základní informace o akci
Místo konání:
Datum a čas konání

Dne:
Charakter akce (obsahové zaměření):

Od

do

hod.

ANO* - NE*

Od

do

hod.

ANO* - NE*

Od

do

hod.

Druh produkce, účinkující:
Předpokládaný počet účastníků:
Ohňostroj/ohňostrojná práce
(dle zákona č. 206/2015 Sb.,
§32a, §33 a §34 odst. 8**)
Laserová show

Zodpovědná osoba, která bude na akci přítomna
Jméno a příjmení:

Datum narození:

Trvalý pobyt:
Kontaktní telefon, e-mail:
Další údaje
Způsob pořádkového zabezpečení:
Osoba zodpovědná za zajištění pořadatelské služby:
Počet pořadatelů a způsob jejich označení:
Způsob zabezpečení požární ochrany:
Způsob zdravotnického zabezpečení:
Jiné informace:
* nehodící se škrtněte
** v souvislosti s provedením ohňostroje/ohňostrojné práce je dle zákona č. 206/2015 Sb., hospodářský subjekt nebo osoba s
odbornou způsobilostí povinna navíc podat ohlášení (možnost využít formuláře umístěného na webu MO Pardubice II)
příslušnému úřadu městského obvodu a příslušnému hasičskému záchrannému sboru kraje, a to nejpozději 2 pracovní dny
před jejich provedením

Prohlášení
Pořadatel výše oznámené akce prohlašuje, že bude dodržovat pravidla stanovená
právními předpisy a obecně závaznými vyhláškami města Pardubice, zejména:
•
•
•

nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a
vibrací (nepřekročení povolené hladiny zvuku),
požární předpisy stanovené vyhláškou č. 246/2001 Sb., o požární prevenci,
obecně závaznou vyhlášku o veřejném pořádku,

a bere na vědomí, že jejich nedodržením se vystavuje možnosti sankce podle příslušných
obecně závazných právních předpisů.

Pořadatel bere na vědomí:
•

má-li se akce konat pod širým nebem mimo veřejná prostranství, je pořadatel
povinen k oznámení přiložit souhlas toho, kdo je vlastníkem, případně uživatelem
pozemku.

Identifikace pořadatele (fyzická osoba) nebo identifikace statutárního zástupce
pořadatele (právnická osoba)
• Jméno, příjmení:
• Trvalý pobyt:
• Telefonní kontakt:
• Vlastnoruční podpis:

Datum, razítko:

