Odbor kultury a památkové péče
Magistrát města Zlína, Zarámí 4421, 760 01 Zlín
tel.: 577 630 937, e-mail: bohumilstencl@zlin.eu

Oznámení akce veřejnosti přístupné
NÁZEV AKCE
Čas konání akce

DATUM KONÁNÍ
MÍSTO KONÁNÍ
(přiložte plánek)

od-do

název ulice, náměstí či jiného prostoru
katastrální území

parcelní číslo(-a)
Nahlížení do katastru nemovitostí

Je místo konání akce uvedeno v příloze obecně závazné vyhlášky č. 33/2004, o sportovních a kulturních
podnicích?
Pokud ne, doložte souhlas vlastníka, popř. uživatele:
ANO

NE

Souhlasím

příjmení a jméno / podpis

POŘADATEL (fyzická/právnická osoba)
datum narození / IČ

příjmení a jméno / název

e-mail

telefon

trvalé bydliště / sídlo

Zodpovědná osoba pořadatele (fyzická osoba) – vyplňte, pokud se liší od pořadatele
rok narození

přijmení a jméno
telefon

e-mail

Kontaktní osoba přítomná po celou dobu konání akce
telefon

příjmení a jméno

Účel akce
kulturní

společenská

komerční

politická

Popis průběhu akce (příprava, průběh akce, úklid po akci)

1

jiná

Rizika spojená s akcí
alkohol

ANO

otevřený oheň

NE
ANO

přítomnost zvířat

ANO

NE

pyrotechnika

ANO

NE

chemikálie

ANO

NE

stavby

ANO

NE

NE

(celodřevěné stánky, kontejnery)

Přesný popis rizikové činnosti

Počet účastníků

Počet pořadatelů

Počet vozidel použitých při zabezpečení a průběhu konání akce (vjezd či umístění jiné techniky, automobilů
s určením tonáže a registračních značek, požární techniky, apod. v souvislosti s provozováním služeb spojených s akcí)
do 3,5 t

nad 3,5 t

nad 6 t

Počet osob zajišťujících bezpečnost
zdravotní pomoc

požární ochrana

bezpečnostní
služba

Způsob zajištění WC pro publikum (veřejnost)
Úklid zajištěn
vlastními silami

veřejné

mobilní

TS Zlín s.r.o.

pro pořadatele/prodejce
jiné

veřejné

mobilní

jiné

(služba je zpoplatněna dle ceníku TS Zlín, s.r.o., www.tszlin.cz)

UPOZORNĚNÍ NA VYBRANÉ PRÁVNÍ POVINNOSTI
1.

Odpovědnost pořadatele za škodu, způsobenou jiným osobám v souvislosti s konáním akce, se řídí příslušnými právními předpisy (zejména účinným
občanským zákoníkem). Statutární město Zlín nemá povinnost zajišťovat bezpečnost akce a nenese odpovědnost za to, že pořadatel v důsledku
neznalosti příslušných právních předpisů a nesplnění povinností z nich vyplývajících, způsobí škodu sobě či jiným osobám, popř. se dopustí přestupku,
správního deliktu, či trestného činu. Za zabezpečení odpovídajícího počtu členů pořadatelské služby zodpovídá pořadatel.
2. Pořadatel (svolavatel) akce bere na vědomí, že průběh akce může být monitorován městským kamerovým dohlížecím systémem (MKDS).
3. Pořadatel zodpovídá za plnění povinností dle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském a zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými
účinky návykových látek.
4. Pořadatel zodpovídá za řádný technický stav všech zařízení použitých při akci (včetně jejich správného připojení i používání v průběhu akce).
5. V případě konání akce na zpevněných plochách je pořadatel povinen požádat:
– odd. dopravně správních řízení MMZ o vydání rozhodnutí o zvláštním užívání veřejných prostranství (chodník, silnice, náměstí, parkoviště) podle
zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích a uhradit správní poplatek;
– Odbor stavebních a dopravních řízení MMZ o vydání územního souhlasu podle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon pro stavbu pódia,
informačního zařízení či drobné stavby (celodřevěný stánek, kontejner) a uhradit správní poplatek.
6. Pořadatel je povinen oznámit veřejné vystoupení se zvířaty nejméně 14 dnů předem Odboru životního prostředí a zemědělství MMZ dle zákona
č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, v platném znění, a 30 dnů předem v případě svodu zvířat požádat o vydání rozhodnutí dle zákona
č. 166/1999 Sb., veterinární zákon.
7. Dle ustanovení § 20 odst. 5 zák. č. 289/1995 Sb., lesní zákon, lze akce konat v lese pouze pokud jsou oznámeny nejméně 30 dní před konáním akce příslušnému orgánu
státní správy lesů (Odboru městské zeleně MMZ). K oznámení nutno doložit souhlas vlastníka lesa.
8. Pořadatel je povinen seznámit se zejména s těmito obecně závaznými vyhláškami (dále jen „OZV“) a nařízením Zlínského kraje (dále jen „ZK“):
– OZV č. 33/2004 o sportovních a kulturních podnicích, ve znění OZV č. 4/2016 (seznam míst vhodných pro pořádání akcí);
– OZV č. 4/V/2004 o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, ve znění pozdějších předpisů;
– OZV č. 12/2005 o podmínkách k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se účastní větší počet osob, ve znění pozdějších předpisů;
– OZV č. 13/2007 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, ve znění pozdějších předpisů;
– OZV č. 2/2011 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na některých veřejných prostranstvích, ve znění pozdějších předpisů;
– OZV č. 1/2013 o ochraně veřejné zeleně;
– OZV č. 10/2016, kterou se stanovují případy vymezení kratší nebo žádné doby nočního klidu;
– Nařízení statutárního města Zlína č. 5/2017, kterým se vydává tržní řád;
– Nařízení ZK č. 5/2012, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob.
9. V případě označení účelu akce „politická“ je nutno splnit oznamovací povinnost alespoň 5 dnů předem podle zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím.
10. Pořadatel je povinen dodržovat hygienické limity hluku v souladu s obecně závaznými předpisy, především zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a rovněž
je povinen zabezpečit veřejný pořádek v souladu s obecně závaznými právními předpisy.
11. Po ukončení užívání veřejného prostranství je žadatel povinen zajistit úklid všech dotčených ploch a uvedení pozemku do původního stavu.

Dle článku III. odst. 5 obecně závazné vyhlášky č. 33/2004 o sportovních a kulturních podnicích je pořadatel povinen zabezpečit,
aby akce probíhala v souladu se skutečnostmi uvedenými v oznámení. V opačném případě pořadatel poruší obecně závaznou
vyhlášku obce a dopustí se tak přestupku dle § 4 odst. 2 zák. č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích. Za tento přestupek lze
uložit pokutu do 100 000 Kč.

Datum:

Podpis oprávněné osoby:

2

