Provozní řád kulturního domu obce Žádovice
OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE ŽÁOOVICE
č.5/2012

PROVOZNí ŘÁD KULTURNíHO DOMU
Obec Žádovice,

na základě usnesení zastupitelstva

obce Žádovice, ze dne 27.6.2012 podle

§ 29 odst. 1 písmo o) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, § 1
odst. 3 a § 9 nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně, ve znění zákona
č. 498/2002 Sb. a podle § 10 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
vydává tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen "vyhláška"):

Článek I
Úvodní ustanovení
1. Budova kulturního domu je provozována obcí Žádovice pro oblast kulturního, společenského,
výchovně-vzdělávacího
života a rozvoje kulturních aktivit a činností.
Budova je také
využívána pro komerční činnost.
2. Za provoz kulturního domu (KD) odpovídá obec Žádovice nebo nájemce.
3. Provoz budovy je zabezpečován a zajišťován dodržováním zákona č. 133/1985 Sb., o
požární ochraně ve znění pozdějších předpisů
4. V prostorách kulturního domu platí zákaz kouření.
5. Maximální kapacita kulturního domu je 180 osob.

Článek II
Postup pořadatele před konáním akce
1. Zájemce o pronájem prostor KD požádá písemně obecní úřad nejméně ve čtrnáctidenním
předstihu jednostranně vyplněný formulář pro "Ohlášení akce a zajištění požární ochrany
v kulturním dome v Žádovicích" viz příloha č. 1. Příslušný formulář je k dispozici na obecním
úřadě a na webových stránkách obce www.obeczadovice.cz
2. Zájemce po vzájemně odsouhlaseném termínu konání akce obdrží od Obecního úřadu návrh
"Smlouvy o poskytnutí sálu KD".
3. Pořadatel smlouvu potvrdí a uhradí na obecním úřadě před konáním akce částku za
pronájem KD. Po dohodě lze platbu provést i bezhotovostním převodem na účet obce.
4. Pořadatel se před konáním akce s obecním úřadem dohodne na době převzetí prostor a
majetku.
5. Při převzetí prostor KD je pořadatel seznámen s umístěním hasicích přístrojů, únikových
východů a s požárními předpisy, kterými je povinen se při akci řídit.
6. Při konání akce s větším počtem osob je nutné zabezpečit požární dozor prostřednictvím
požární hlídky. Její povinnosti a další povinnosti pořadatele při pořádání akce s větším
počtem osob je stanoven samostatnou obecní vyhláškou.

Článek III
Práva a povinnosti pořadatele při průběhu akce
1. Pořadatel má KD k dispozici s předstihem určeným ve smlouvě na technické a organizační
přípravy.
2. Pořadatel odpovídá při vlastní akci za pořádek a její důstojný průběh, jedná-li se o akci
neveřejnou také za zabránění vstupu nepovolaných osob.
3. Pořadatel je povinen dbát na dodržování zákazu kouření v prostorách, které jsou označeny
tabulkami "Zákaz kouření".
4. Dodržovat zákaz přibíjení výzdoby, reklam a jiných předmětů ve všech pronajatých
prostorách KD. Porušení tohoto zákazu bude posuzováno jako způsobení škody.
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5. Pořadatel sportovní akce je povinen zajistit u všech účastníků akce používání odpovídající
sportovní obuv, aby nedocházelo k poškozování parket.

Článek IV
Povinnosti pořadatele po skončení akce
1. Po skončení akce zajistí nájemce vyklizení sálu KD, úklid a odchází z budovy jako poslední.
Dále zajistí řádné uzavření užívaných prostor (dveře, okna), vypnutí světel a spotřebičů a
zamezení možnosti vzniku škod z nedbalosti.
2. Nadměrné znečištění pronajatých prostor uvnitř KD a venkovních prostor před KD (např.
zvratky) odstraní pořadatel akce, případně po dohodě se správcem budou nečistoty
odstraněny správcem za dohodnutou úplatu hrazenou pořadatelem.
3. Po skončení akce je nájemce povinen dle dohody ve smlouvě o pronájmu předat nájemné
prostory zpět správci KD či pracovníkovi obecního úřadu, přičemž oznámí případné zjištěné
závady. O vzniklých škodách sepíše se správcem KD protokol a obecní úřad stanoví na jeho
základě výši škody.
4. Za škody vzniklé v průběhu akce na budově KD, zařízení a movitém majetku odpovídá
zodpovědná osoba uvedená na žádosti. Jde-Ii o akci organizace, zodpovídá prostřednictvím
organizace, kterou zastupuje. Zjištěné škody budou uplatňovány a následně vymáhány s
fotografickou dokumentací na nájemci. Nájemce je povinen tyto škody bud' odstranit, nebo
nahradit finančně, a to nejpozději do 5 pracovních dnů od obdržení výzvy obecního úřadu.
Odstraněním škody se rozumí pořízení nové věci, nebo oprava tak, aby byla věc uvedena do
původního stavu.
5. Při hrubém porušení povinností pořadatele akce v průběhu převzetí prostor, konání akce,
předání prostor a pozdní úhradě se cena za pronájem prostor zvyšuje o 50 %.

Článek V
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 16.7.2012.

4/!:&~~,
místostarosta obce
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Bronislav Sed'a
starosta obce

Vyvěšeno: 28.6.2012
Sejmuto
: 16.7.2012
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Příloha č.1

Žádost: Ohlášení akce a zabezpečení požární ochrany v kulturním domě v Žádovicích
Název akce

.

pořádané dne
v době od

v Kulturním domě Žádovice
do

hodin

Pořadatel: *

.

* fyzická nebo právnická osoba pořádajicí akci a další osoby odpovědné za pořadatelskou

službu

Druh, účel akce:
( živá a reprodukovaná hudební produkce - plesy, koncerty, zábavná a poslechová hudba
( divadelní představení
( společenské akce - módní přehlídky, taneční soutěže, průvody, soutěže pro děti
( sportovní akce
( soubor akcí dle přiloženého programu
( ostatní jednorázové nebo pravidelné - periodické akce

Členové požární hlídky
Velitel:
.
Velitel je zároveň osoba odpovědná za vedení evakuace v případě požáru.
Člen 1

.

Člen 2

.

Člen 3

.

Ohlášení akcí
Pořadatelé kulturních. společenských. sportovních a veřejných akcí jsou povinni písemně ohlásit na
tomto formuláři pořádání akce v Kulturním domě v Žádovicích nejméně 5 dnů před konáním akce.
Ohlašovací povinnost se vztahuje i pro samotnou obec jako organizátora akce z důvodu stanovení
požární preventivní hlídky.
Pořadatel je povinen
- zajistit pořádek během konání i po skončení akce.
- zajistit hladký průběh pořádané akce dostatečným počtem pořadatelů a odpovídá za veškeré
škody způsobené v místech pořádaní kulturní akce.
- dbát předpisů požární ochrany.
- zajistit. aby intenzita hudební produkce neomezovala občany bydlící v těsné blízkosti
pořádané akce po 22.00 hodině.
V

dne

.

podpis (razítko) pořadatele
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