Úřad městského obvodu – Statutární město Pardubice
Městský obvod Pardubice V, Češkova 22, 530 02 Pardubice

Oznámení
o pořádání veřejné akce / veřejného shromáždění*
Název akce/shromáždění
Pořadatel/svolavatel
Název / jméno
Sídlo / bydliště
IČ / datum narození
Základní informace o akci / shromáždění
Místo konání
Datum a čas konání

Dne:

od

do

hod.

Charakter akce
Druh produkce, účinkující
Účel shromáždění
Trasa pochodu
Předpokládaný počet účastníků
Žádám o povolení noční produkce po 22. hodině

ANO* – NE*

Ohňostroj

ANO*– NE*

od

do

hod.

Laserová show

ANO*– NE*

od

do

hod.

Zodpovědné osoby
Jméno a příjmení
Datum narození
Bydliště
Telefonní kontakt
Další údaje
Způsob pořádkového zabezpečení
Počet pořadatelů a způsob jejich
označení
Způsob zabezpečení požární ochrany
Způsob zdravotnického zabezpečení
Jiné informace
* nehodící se škrtněte

Prohlášení
Pořadatel výše oznámené akce prohlašuje, že bude dodržovat pravidla stanovená právními
předpisy a obecně závaznou vyhláškou města Pardubice, zejména pravidla níže uvedená a bere
na vědomí, že jejich nedodržením se vystavuje možnosti sankce podle příslušných obecně
závazných právních předpisů.
Pořadatel/svolavatel bere na vědomí:
•

v oznámení musí být uveden název a charakter akce, event. účel shromáždění, den a
místo konání a doba zahájení; jde-li o shromáždění na veřejném prostranství, též
předpokládanou dobu jeho ukončení; předpokládaný počet účastníků; opatření, která
budou provedena, aby se akce konala v souladu se zákonem, zejména potřebný počet
pořadatelů starších 18 let, a způsob jejich označení; jméno, příjmení a trvalý pobyt
svolavatele (pořadatele), u právnické osoby její název a sídlo a jméno, příjmení a
bydliště toho, kdo je zmocněn v této věci jednat jejím jménem,

•

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

•

údaje obsažené v oznámení budou přístupné složkám Integrovaného záchranného
systému.

Pořadatel/svolavatel na svoji odpovědnost:
•

dodrží nařízení vlády č. 502/2000 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky
hluku a vibrací (nepřekročení povolené hladiny zvuku),

•

zajistí, aby počet návštěvníků nepřesáhl kapacitu sálu,

•

dodrží požární předpisy stanovené vyhláškou č. 246/2001 Sb., o požární prevenci.

Identifikace statutárního zástupce pořadatele/svolavatele:
•

Jméno, příjmení:

•

Trvalý pobyt:

•

Telefonní kontakt:

•

Vlastnoruční podpis:

Datum, razítko:

Vyplněním označených nepovinných údajů dávám správci osobních údajů, kterým je Statutární
město Pardubice - městský obvod Pardubice V, Češkova 22, 530 02 Pardubice, IČ 002740146
(dále jen“ správce“) souhlas se zpracováním těchto osobních údajů, a to za účelem operativní a
efektivní komunikace pro rychlejší a kvalitnější poskytování veřejné služby ze strany správce.

Beru na vědomí, že udělení souhlasu pro mě nepředstavuje jakýkoliv závazek nebo povinnost
vyplývající z poskytnutí informací prostřednictvím kontaktů, s jejichž zpracováním jsem vyslovil
souhlas a skutečnost, že tyto osobní údaje nebudou mimo oprávněných zaměstnanců správce
nebo mnou označeným osobám či subjektům předávány jiným příjemcům. Současně prohlašuji,
že mi byly poskytnuty povinné informace o zpracování osobních údajů, které jsou k dispozici
https://www.pardubice.eu/zpracovani-osobnich-udaju-mo5.

V případě, kdy není třeba souhlasu:
Potvrzuji, že jsem byl/a informován/a, že informace o zpracování osobních údajů naleznu
https://www.pardubice.eu/zpracovani-osobnich-udaju-mo5 a v pracovní době jsou k dispozici na
kanceláři úřadu.

Jméno, příjmení _____________________________________________________________________

Datum ________________________________ Podpis _____________________________________

