OZNÁMENÍ

o konání kulturní, sportovní, prodejní nebo obdobné akce
Název akce: ……………………………………………………………………………………
Místo konání: ………………………………………………………………………………….
Souhlas – jméno, příjmení a podpis vlastníka – provozovatele* nemovitosti: ano – ne *
…………………………………………………………………………………………………...
Zahájení akce – datum a hodina: …………………………………………..
Ukončení akce – datum a hodina: ………………………………………….
Pořadatel (hlavní organizátor) nebo poplatník:

1. Fyzická osoba:

Příjmení a jméno: ………………………………………………..
Bydliště: …………………………………………………………
Datum narození: ….....……………………….
Tel.: ………………………………………….

2. Právnická osoba:

Název: …………………………………………………………...
Sídlo: …………………………………………………………….
IČO: ………………………………………….

Představitel právnické osoby zmocněný k organizování této akce:
Příjmení a jméno: ………………………………………………..
Bydliště: …………………………………………………………
Tel.: ………………………………………….
Složení požární hlídky (ve smyslu Požárního řádu obce Bystřice) – u akcí, kterých
se zúčastní více než 200 osob:
1. (velitel) ……………….……………………….……....................
2. (člen) ………………………………......………..................…...
3. (člen) ………………………………......…............……….........
Na akci bude – nebude * provozována hudební produkce.
Název produkce: ………………………………………………………………………...
Název souboru: ………………………………………………………………………….
Svým podpisem stvrzuji, že pokud budeme provozovat na této akci hudební produkci, oznámil jsem tuto skutečnost
OSA a zaplatil příslušné poplatky vyplývající ze zákona. Beru na vědomí, že konaní výše uvedené akce bude Obecním
úřadem v Bystřici oznámeno Policii ČR, obvodní oddělení Třinec.
Prohlašuji rovněž, že všechny údaje, které jsem uvedl v tomto oznámení, jsou pravdivé.

V Bystřici dne …………………….
Jméno, příjmení a podpis oznamovatele
(pořadatel, hlavní organizátor)

* nehodící se škrtněte

Oznámení o uspořádání veřejné hudební produkce
(pište hůlkovým písmem nebo strojem)

Vyplní pouze právnické osoby:

Vyplní pouze fyzické osoby:

Název pořadatele, sídlo, právní forma (např. s.r.o., a.s., atd.)

PSČ:

Tel.:

IČ:

DIČ:

Jméno a adresa statutárního zástupce

Jméno, adresa, povolání, zaměstnání pořadatele

PSČ:

Tel.:

Datum nar.:

IČ:

Jméno a adresa další odpovědné osoby

Datum narození:

Datum narození:

Jméno a adresa další odpovědné osoby

Adresa a název místnosti nebo prostranství, kde je
hudební produkce konána

Datum narození:
Datum

Hodina
od-do

Kapacita místa
pořádání

Ceny vstupného

Produkce bude opakována ve dnech:
…………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………… , tj. celkem ………………. krát

Druh hudební produkce (zakroužkujte):
8. Zvláštní užití (např. kasína, aerobik,
1. Živé provozování – zábavná hudba k tanci
zábavné podniky, výstavy) – vypište:
2. Živé provozování – zábavná hudba v koncertním provedení (výlučně k poslechu)
3. Vážná hudba – živé provozování nebo repro
4. Disco a videoprodukce
5. Módní přehlídky a taneční kurzy
6. Kadeřnické, taneční a obdobné soutěže
7. Pravidelně se opakující produkce prostřednictvím uvedených technických zařízení,
při nichž se nevybírá vstupné a díla nejsou zprostředkována uvaděčem (uveďte
počet technických zařízení a počet připojených reprodukt.)
Magnetofon …………….. Videorekordér ……………………
Radio …………………… Hrací skříň ………………………
Gramofon, CD …………. Radiomagnetofon…………………
Rozhlas po drátě ……….. Televizor …………………………
Celkem repr. …………….

Obecní úřad v Bystřici
Dne: …………………………..
_____________________________________________
Podpis a razítko dvou odpovědných osob pořadatele

