Městský úřad Dubňany, 696 03 Dubňany, Nám. 15. dubna 1149

OZNÁMENÍ
o konání veřejnosti přístupného podniku – akce
V souladu s čl. 3 odst. 2 Obecně závazné vyhlášky města Dubňany č. 1/2016 K zabezpečení
místních záležitostí veřejného pořádku ve znění Obecně závazné vyhlášky města Dubňany č.
2/2016

A) Pořadatel:
Jméno a příjmení/ Název PO: ……………………………………………………………………………………………………………….
Datum narození/ IČO nebo DIČ: …………………………………………………………………………………………….…………….
Adresa trvalého pobytu/Sídlo PO: …………………………………………………………………………………………………………
Zástupce PO: ………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Mobilní kontakt: …………………………………………………………………………………………………………………………………..

B) Odpovědný zástupce pořadatelské služby:
Jméno a příjmení: ……………………………………..…………………………………………………………………………………………
Mobilní kontakt: ………………………………………………………………………………………………………………………………….

C) Konání akce:
Den: …………………………………………………………………………………………………..………………………………………………..
Místo: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Druh a název: ………………………………………………………………………………………………………………………………………
Závazný čas – zahájení: …………………………………………………

ukončení: ……………………………………………

Předpokládaný počet účastníků: …………………………………………………………………………………………………………..

D) Opatření, která pořadatel akce provede, aby akce nenarušila veřejný pořádek, zejména zajištění
dostatečné a náležitě způsobilé pořadatelské služby:
….………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
….………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
….………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
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E) Způsob zajištění, zneškodnění a likvidace odpadů vzniklých v průběhu akce:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…….

F) Způsob zajištění požární ochrany zdravotních a hygienických potřeb účastníků akce:
………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

G) Písemný souhlas vlastníka, případně uživatele nemovité věci, na níž se má oznamovaná akce
konat. Pokud je předkládán souhlas uživatele nemovité věci, musí být doložen i právní titul k jejímu
užívání:
Vlastníka nemovité věci, na níž se má pořádaná akce konat, ze dne: …………………………………………………….
Uživatele nemovité věci, na níž se má pořádaná akce konat, ze dne: …………………………………………………..,
včetně právního titulu k užívání ze dne: ………………………………………………………………………………………………..

PŘEHLED POŘADATELŮ:

Příjmení a jméno

Adresa

Mobil

Podpis a datum*
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Žádám, v souladu s čl. 3 odst. 3 obecně závazné vyhlášky města Dubňany č. 1/2016 ve znění obecně
závazné vyhlášky města Dubňany č. 2/2016, o jednorázovou výjimku z podmínek uvedených v čl. 3
odst. 1 písm. a), a to z podmínky doby konání akce od 8:00 do 22:00 hodin:



ANO
NE

Žádám o prodloužení doby konání akce:
Dne: ……………………….….………… od: ….……………………………….… do: ….….……………………………… hodin
Dne: ………………………….…….…… od: …………………………………..… do: ……..……………………………… hodin
Dne: ………………………….…….…… od: …………….…………………….… do: ……..……………………………… hodin

Důvod:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

* Jsem/jsme srozuměni s tím, že zpracování výše uvedených osobních údajů, které jsem/jsme povinni
v rámci oznámení o konání veřejně přístupného podniku Městskému úřadu Dubňany sdělit, a to na
základě obecně závazné vyhlášky města Dubňany č. 1/2016 Sb., k zabezpečení místních záležitostí
veřejného pořádku, ve znění obecně závazné vyhlášky města Dubňany č. 2/2016, bude probíhat
v souladu s příslušnými právními normami o ochraně osobních údajů a s Nařízením Evropského
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, a osobní údaje budou použity ke splnění
zákonných povinností, stanovených správci, kterým je Městský úřad Dubňany.

V Dubňanech dne: ……………………………………

………………………………………………….
Podpis pořadatele*

………………………………………………….
Podpis odpovědného
zástupce pořadatelské služby*
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