Příloha č. 2

Oznámení o konání akce/
Žádost o pronájem stánků*)
*)nehodící

se škrtněte

1.

Název akce:

2.

Místo konání:

3.

Akce se koná:
*)nehodící se škrtněte

Uvede se počet pronajatých stánků

v budově - na venkovním prostranství*)

4.

Na akci bude – nebude *) provozována veřejná hudební produkce spojená s taneční zábavou nebo diskotékou

5.

Název produkce:

6.

Název souboru:

7.

Zahájení akce (datum a hodina) :

8.

Ukončení akce (datum a hodina)

9.

Organizátor akce nebo poplatník :
A)

Fyzická osoba:
Přímení a jméno:
Bydliště:
Tel.:

B)

Právnická osoba:
Název:
Sídlo:
IČ:
Zástupce právnické osoby zmocněný k organizování akce
Příjmení a jméno:
Bydliště:

10.

Tel.:
Pořadatel si propagační materiály vyvěšuje na vlast. náklady, v obci je možnost na 10 ks informačních tabulích (bezúplatně)
Způsob označení pořadatelů v průběhu konání akce:

11.

Složení preventivní požární hlídky:
1. Příjmení a jméno:

Tel.:

2. Příjmení a jméno:

Tel.:

3. Příjmení a jméno:
Tel.:
Pozn.: tato položka se vyplňuje pouze u akcí, kterých se zúčastní více než 200 osob, OZV č.4/2007 která stanovuje podmínky
k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob.

13.

Vyjádření Rady obce OÚ Vendryně
Akce:
*)nehodící se škrtněte

podléhá - nepodléhá - zpoplatnění*)
(uvede se výše poplatku)

Uvede se datum a číslo usnesení Rady Obce Vendryně, na které byla žádost projednána, podpis statutárního orgánu
13.

Prohlášení oznamovatele akce
- prohlašuji, že vlastník nemovitosti, ve které nebo na které se bude akce realizovat byl seznámen se všemi aspekty této akce a
souhlasí s nimi.
- Pořadatel byl seznámen s čl. 4 Závazné podmínky pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných hudebních produkcí
spojených s taneční zábavou nebo diskotékou OZV č. 2/2007 o ochraně veřejného pořádku na území obce Vendryně a OZV č.
4/2007, která stanovuje podmínky k zabezpečení požární ochrany osob při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob a je
si vědom následků v případě nesplnění těchto podmínek
- Pořadatel je zodpovědný za parkování aut při konání kulturní nebo sportovní akce, tak aby byla komunikace zcela průjezdná a
aby i na ostatních místních komunikacích byl zajištěn bezpečný provoz.
- Prohlašuji, že přebírám veškerou odpovědnost za pořádek v Obci Vendryně v průběhu a bezprostředně po skončení akce
- Beru na vědomí, že konání výše uvedené akce bude Obecním úřadem ve Vendryni oznámeno Policii ČR, obvodní oddělení
Třinec
- Prohlašuji, že všechny údaje, které jsou uvedeny v tomto formuláři jsou pravdivé.

Vendryně dne
Jméno, příjmení a podpis oznamovatele

