Obec Kačice
Masarykova 20
273 04 Kačice

Úřední hodiny:
Po, St 7:15-11:45 12:15-17:00
Čt
7:00-11:30

Obecní úřad Kačice, Masarykova 20, 273 04 Kačice
Tel. 312 655 623, IČ: 00234494
Příloha č. 2 k vyhlášce č. 5/2014
ŽÁDOST O UDĚLENÍ VÝJIMKY PRO POŘÁDÁNÍ VEŘEJNÉ HUDEBNÍ
PRODUKCE, VEŘEJNOSTI PŘÍSTUPNÉHO SPORTOVNÍHO A KULTURNÍHO
PODNIKU NEBO OHŇOSTROJE V DOBĚ MIMO POVOLENÉ HODINY
Žádám zastupitelstvo obce Kačice o udělení výjimky pro pořádání veřejné hudební produkce,
veřejnosti přístupného sportovního a kulturního podniku nebo ohňostroje v době mimo
povolené hodiny, a to dle čl. 5 odst. 3 Obecně závazné vyhlášky Obce Kačice číslo 4/2014, o
veřejném pořádku v obci, kdy povolené hodiny jsou tyto:
a) pro pořádání veřejných hudebních produkcí, veřejnosti přístupných sportovních a
kulturních podniků:
neděle - čtvrtek
pátek a sobota

08.00 - 22.00 hodin
08.00 - 24.00 hodin

b) pro používání pyrotechnických výrobků a pořádání ohňostrojů:
pondělí - neděle 06.00 - 22.00 hodin
Předpokládaný čas zahájení akce: ........................................................
Předpokládaný čas ukončení akce: .......................................................
Prohlášení pořadatele:
Prohlašuji, že jsem se seznámil s Obecně závaznou vyhláškou Obce Kačice číslo 4/2014, o
veřejném pořádku ve městě a s přiloženým poučením.
Prohlašujeme, že výše uvedené údaje jsou pravdivé.
V …………………….. dne …………………….
Podpis odpovědné osoby, pořadatele: ………………………………………
Poučení:
1. Pořádání veřejné hudební produkce, veřejnosti přístupného sportovního nebo kulturního podniku (dále jen
akce) je pořadatel povinen oznámit na předepsaném tiskopisu nejméně 7 pracovních dní před jejím konáním obci
Kačice.
2. V případě, že je součástí oznámení rovněž žádost o udělení výjimky pro pořádání akce mimo povolené časy,
předloží pořadatel oznámení alespoň 30 dní přede dnem plánovaného počátku akce
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3. Pořadatel je dále povinen:

zabezpečit, aby akce probíhala v souladu se skutečnostmi uvedenými v oznámení,

zabezpečit na každých 40 účastníků akce 1 pořadatele,

společně se členy pořadatelské služby po celou dobu akce dohlížet nad jejím řádným průběhem,

společně se členy pořadatelské služby činit preventivní opatření i operativní zásahy pro zajištění
bezpečnosti a zdraví osob,

společně se členy pořadatelské služby po 22. hodině učinit veškerá opatření pro to, aby byl dodržování
noční klid. Za tím účelem jsou povinni především ztlumit reprodukovanou hudbu na nejnižší možnou
úroveň umožňující její veřejnou reprodukci. Zároveň jsou pořadatelé a členové pořadatelské služby povinni
učinit veškerá opatření, aby nedocházelo k rušení doby nočního klidu hosty a návštěvníky akce.

zajistit, aby všichni členové pořadatelské služby byli po celou dobu průběhu akce přítomni a byli označeni
viditelným nápisem "Pořadatel",

po ukončení akce zabezpečit na vlastní náklady uvedení místa, kde se akce konala, do stavu způsobilého
k obecnímu užívání

vytvořit orgánům obce, strážníkům Městské Stochov podmínky pro řádný výkon dozoru a kontroly, a na
jejich výzvu předložit potvrzení o splnění oznamovací povinnosti,
4. Dojde-li při pořádání pravidelně se opakující akce k narušení veřejného pořádku nebo k porušení podmínek
stanovených ve výjimce, může zastupitelstvo obce Kačice výjimku k pořádání akce odejmout.
Pozn.
Kopie tohoto oznámení jsou postoupena Městské policii Stochov
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