
OZNÁMENÍ O POŘÁDÁNÍ VEŘEJNÉ PRODUKCE HUDBY 

DLE OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY Č. 5/2016,  

o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních 

podniků, včetně tanečních zábav a diskoték a jiných kulturních podniků v rozsahu nezbytném 

k zajištění veřejného pořádků 

 

Oznamuji konání veřejné produkce hudby dle Obecně závazné vyhlášky města Turnova č. 5/2016: 

Pořadatel (vyplňte, je-li pořadatelem fyzická osoba nebo podnikající fyzická osoba): 
Fyzická osoba uvede jméno a příjmení, datum narození a adresu trvalého pobytu a příp. adresu pobytu  

Podnikající fyzická osoba uvede jméno a příjmení, IČ a adresu místa podnikání 

Jméno a příjmení ............................................................................. datum narození (IČ) .……......................... 

Adresa trvalého pobytu a adresa pobytu, je-li odlišná od trvalého pobytu (místo podnikání) ………………… 

………………………………………………………………………………………………..………………… 

………………………………………………………………………………………………………….……….. 

Pořadatel (vyplňte, je-li pořadatelem právnická osoba): 

Název právnické osoby:………………………………………………….………..…… IČ................................ 

Sídlo:..................................................................................................................................................................... 

Jméno a příjmení (fyzická osoba, statutární orgán právnické osoby):................................................................. 

 

Odpovědná osoba určená pořadatelem pro styk s orgány veřejné moci (je-li odlišná od pořadatele): 

Jméno a příjmení ............................................................................. datum narození……...……........................ 

Adresa trvalého pobytu a adresa pobytu, je-li odlišná od trvalého pobytu:……………………………………. 

………………………………………………………………………………………………..………………… 

Telefon, e-mail odpovědné osoby: ……..………………………..…………………………………………… 

 

Název produkce:................................................................................................................................................. 

Druh produkce:.................................................................................................................................................. 

Místo konání produkce:..................................................................................................................................... 

Datum konání:..................................................  

Čas zahájení:..................................................... Čas ukončení:..................................................... 

Kapacita osob v místě akce/předpokládaný počet účastníků:........................ /.......................... 

Počet osob zajišťujících pořadatelskou službu a způsob jejich označení:................................................... 

…............................................................................................................................ .............................................................. 

Údaje o osobě/osobách, které poskytly k užívání pozemek, na němž se veřejná produkce bude konat:  

…......................................................................................................................................................................... 

Lhůta, ve které bude zajištěn úklid místa konání akce: ………………………………..…………………. 

Způsob zajištění, zneškodnění a likvidace odpadů vzniklých v průběhu akce:........................................... 

…............................................................................................................................ ............................................................... 



Odůvodnění žádosti: 

…............................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................................ 

Pořadatel veřejné produkce hudby prohlašuje, že je seznámen s OZV města Turnov č. 5/2016, o stanovení 

podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně 

tanečních zábav a diskoték a jiných kulturních podniků v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku, 

a bere na vědomí, že jednání v rozporu s obecně závaznými právními předpisy a s touto obecně závaznou 

vyhláškou bude postihováno jako přestupek, nepůjde-li o správní delikt dle zvláštního právního předpisu nebo 

trestný čin. 

Pořadatel si je vědom povinností autorských honorářů u ochranných autorských organizací OSA a 

INTERGRAM v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem 

autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon).   

 

Pořadatel veřejné produkce hudby se zavazuje provést nejpozději do 24 hodin po skončení jím pořádané 

oznámené akce úklid prostranství, na němž byla akce pořádána, a to až do vzdálenosti 50 m od místa 

konání akce. 

Pořadatel je povinen zajistit, aby osoba určená pořadatelem pro styk s orgány veřejné moci byla 

přítomna v průběhu konání celé akce a označena viditelným nápisem „Pořadatelská služba“. 

 

Datum vyhotovení a podpis pořadatele …............................................................................................ 

 

 

 

 

 

 

 

Doručte na adresu: 

 

Městský úřad v Turnově - odbor školství, kultury a sportu, Antonína Dvořáka 335 Turnov 

 

 

 

.................................................................  

Podpis a razítko referenta OŠKS MěÚ 

 


