
Město Blovice 
Městský úřad 
Masarykovo nám. 143 

OZNÁMENÍ 
 

o pořádání  veřejně přístupné akce (kulturní podniky, sportovní podniky, bály, taneční 
zábavy, diskotéky apod.) na území města Blovice  a   Ž á d o s t  o udělení výjimky   

 
V souladu s Obecně závaznou vyhláškou Města Blovice č.  8/2010 (1)  a č. 1/2011 
oznamujeme pořádání veřejně přístupné akce a zároveň žádáme radu města o udělení výjimky 
z časových omezení 

1. Pořadatel:  ____________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu a adresu bydliště, je-li odlišná od místa 
trvalého pobytu pořadatele, je-li pořadatelem právnická osoba, název či obchodní firmu, sídlo a označení 
osoby, která za tuto právnickou osobu jedná, 
 

2. Datum, místo a druh akce: ________________________________________________ 
 

3. Údaje o začátku a ukončení: ______________________________________________ 
 

4. Předpokládaný počet účastníků:  __________________________________________ 
 

5. Způsob zajištění řádné pořadatelské služby: __________________________________ 
(počet, způsob označení, místní podmínky) 
______________________________________________________________________ 
 

6. Ostatní povinné údaje (Čl.3, odst. 3 OZV):  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 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.  

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
(1)  Pořadatel akce, která se koná na území města s dobou ukončení překračující 22:00 hodin, je povinen 
písemně nebo datovou zprávou v digitální podobě oznámit konání akce Městskému úřadu Blovice, a to 
nejdříve tři měsíce a nejpozději do čtrnácti dnů před termínem pořádání akce. U pravidelně se opakujících 
akcí je možno učinit jedno oznámení na období šesti měsíců.  
                                           
 Datum a podpis:                                                                  razítko pořadatele: 
 


