
Město Nová Role 
Městský úřad Nová Role 
Chodovská 236 
362 25 Nová Role 
 
OZNÁMENÍ  O POŘÁDÁNÍ VE ŘEJNĚ PŔÍSTUPNÉ AKCE – SPORTOVNÍ, 
KULTURNÍ (HUDEBNÍ, TANE ČNÍ, PĚVECKÁ)   

                                                    
Dle obecně závazné vyhlášky města Nová Role číslo 3/2012 o zajišťování a ochraně 
veřejného pořádku, článek 4, je pořadatel povinen oznámit konání veřejně přístupné akce 
ekonomickému odboru Městského úřadu v Nové Roli.  
Toto oznámení nenahrazuje povolení nebo schválení žádného dalšího povinného závazku 
pořadatele ve vztahu k městu a dalším organizacím. 
 
Právnická osoba:                                      Fyzická osoba: 
Pořadatel akce: 
Název: 
 
Sídlo:                                                                

Pořadatel akce: 
Jméno, příjmení: 
 
Bydliště: 
 
 

IČO: Datum narození: 
Statutární zástupce: 
Tel. spojení: 

 

Název akce:  
Druh akce:  
Den konání:  
Místo konání:  
V čase        od            do  
Účinkující:  
Předpokládaný počet účastníků:   
Způsob zajištění řádné pořadatelské 
služby (počet, způsob označení, 
místní podmínky):  

 

Ostatní povinné údaje (údaje o osobě 
pověřené pořadatelem akce k osobní 
spolupráci s orgány veřejné moci pokud 
pořadatel akce tuto osobu určí, údaje o 
osobách, které poskytli k užívání 
pozemek nebo stavbu, kde se má akce 
konat, lhůta, ve které se zajistí úklid místa 
konání akce, a způsob tohoto úklidu, jde-
li o místa, která nejsou určena a zřízena 
pro pořádání uvedených akcí, způsob 
zajištění obecných povinností při 
nakládání s odpady vznikajícími při 
pořádání akce, způsob zajištění podmínek 
stanovených zvláštními právními 
předpisy v oblasti požární ochrany):    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
Pořadatel prohlašuje, že se řádně seznámil s vyhláškou č. 3/2012 o zajišťování a ochraně 
veřejného pořádku. 
Pořadatel akce, která se koná na území města s dobou ukončení překračující 22h, je povinen 
písemně nebo datovou zprávou v digitální podobě oznámit konání akce Městskému úřadu 
Nová Role, a to nejdříve 3 měsíce a nejpozději 14 dnů před termínem pořádání akce. U 
pravidelně se opakujících akcí je možno učinit jedno oznámení na období 6 měsíců. 
 
V Nové Roli dne:                                                         Podpis pořadatele: 
 
 
 
 

 
                                                                               

MĚSTO Nová Role 

Obecně závazná vyhláška číslo 3/2012 

o zajišťování a ochraně veřejném pořádku 

Zastupitelstvo města Nová Role se na svém zasedání konaném dne 30. 1. 2012 usnesením 
číslo 10/06-3 usneslo vydat, v souladu s ustanovením § 10, § 35 a § 84 odst. 2 písmeno h) 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně 
závaznou vyhlášku č. 3/2012, výňatek článek 4:          

Čl. 4 
Podmínky pro pořádání veřejnosti přístupných akcí 

Při pořádání veřejnosti přístupných sportovních a kulturních akcí včetně tanečních zábav a 
diskoték konaných mimo stavby určené k tomuto účelu kolaudačním rozhodnutím dle 
zvláštního zákona7), je pořadatel či provozovatel povinen nejpozději 14 kalendářních dnů 
před jejím konáním oznámit Městskému úřadu Nová Role. V oznámení uvede:  

a) Podnikatel, právnická osoba - obchodní firmu v souladu s obchodním rejstříkem 
nebo název, jde-li např. o občanské sdružení, dále IČ a sídlo, právnická osoba zapsaná do 
obchodního rejstříku přiloží aktuální výpis z obchodního rejstříku;  

b) Podnikatel fyzická osoba - jméno a příjmení, IČ, trvalý pobyt a přiloží příslušný 
živnostenský list;  

c) Fyzická osoba - jméno a příjmení, datum narození, trvalý pobyt.  
 
Další náležitosti oznámení:  

a) obsahové zaměření akce,  
b) místo pořádání a jeho předpokládaná kapacita,  
c) čas konání (zahájení a ukončení).  

 
Změny údajů uvedených v oznámení je pořadatel povinen sdělit neprodleně v místě podání 
oznámení.  
Pořadatel či provozovatel akce je povinen zajistit řádně označenou pořadatelskou službu po 
celou dobu konání akce. 
 
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 3 2012. 


