
Městský úřad Týnec nad Sázavou
Kancelář tajemníka
K Náklí 404
257 41 Týnec nad Sázavou

OHLÁŠENÍ POŘÁDÁNÍ AKCE

Žadatel (jméno nebo název firmy)

Telefon

Sídlo

Adresa pro doručování

IČ 

Osoba oprávněná jednat jménem žadatele 

Telefon

Hlavní pořadatel

Telefon

Název akce

Místo konání akce

Datum konání akce

Hodina zahájení

Hodina ukončení

Souhlas vlastníka pozemku

Počet označených vstupenek

Cena vstupného

Druh, účel akce (označte variantu)

živá hudební produkce – plesy, koncerty, zábavná a poslechová hudba 

reprodukované hudební přestavení  - diskotéky apod.

divadelní představení 

společenské akce – módní přehlídky, taneční soutěže, průvody

představení a soutěže pro děti 

sportovní akce

ostatní jednorázové nebo pravidelné – periodické akce
- akce, kde není vybíráno vstupné, mohou být ohlášeny čtvrtletně předem; 
- periodické akce se vstupným mohou být ohlášeny měsíčně předem včetně oznámení ceny vstupného

soubor akcí dle přiloženého programu
- může být nahlášen dle znalosti plánu organizace i celoročně, pokud nepodléhá místnímu poplatku ze 

vstupného

V .....................................

Dne .....................................

podpis oprávněné osoby žadatele



Ohlášení akcí
Pořadatelé kulturních, společenských, sportovních a veřejných akcí jsou povinni písemně ohlásit na formuláři úřadu 
nebo dopisem pořádání akce nejméně 5 dnů před konáním akce, kde uvedou všechny náležitosti - viz. strana 1.
Ohlašovací povinnost mají i pořadatelé, kteří nevybírají vstupné a ohlásit akce je možné jednorázově předem 
s příslušným seznamem akcí.
Ohlašovací povinnost se vztahuje i na všechny místní organizace.

Další povinnosti pořadatele
Pořadatel je povinen zajistit pořádek na veřejném prostranství po skončení akce,  vyžaduje-li to  charakter akce 
dodržovat obecně závazné vyhlášky města Týnce nad Sázavou.
 Pořadatel akce smí pořádat akci pouze se souhlasem majitele pozemku či objektu, kde je akce uskutečněna.
 Pořadatel akce je povinen zajistit hladký průběh pořádané akce dostatečným počtem pořadatelů a odpovídá 

za veškeré škody způsobené v místech pořádání kulturní akce. 
 Pořadatel akce je povinen dbát předpisů požární ochrany a zajistit zdravotnickou službu. 
 Pořadatel je povinen zajistit, aby u akcí konaných na otevřených pódiích byla intenzita hudební produkce taková, 

aby neomezovala občany bydlící v těsné blízkosti pořádané akce. Po 22.00 hodině je pořadatel povinen zajistit 
snížení hladiny zvuku (noční klid). 

 Pořadatel je povinen zajistit řádnou a včasnou likvidaci odpadků.
 Písemné a obrazové plakáty k pořádání kulturní akce se smí vyvěšovat pouze na určené plochy prostřednictvím 

zpoplatněné služby Městského úřadu v Týnci nad Sázavou. 
 Pořadatel se zavazuje plnit výše uvedené povinnosti a účinně spolupracovat s pracovníky MěÚ pověřenými 

kontrolou akce, s Městskou policií, s Policií ČR a ostatními pracovníky integrovaného záchranného systému (hasiči, 
lékaři, atd.)

Poplatek ze vstupného
Bude-li vybíráno vstupné, je pořadatel povinen: 
 předem předložit vstupenky označené razítkem pořadatele, cenou a datem konání k evidenci a označení razítkem 

Městského úřadu v Týnci nad Sázavou 
 po skončení akce do 15 dnů oznámit výši vybraného vstupného a zbylé bloky označených vstupenek předložit 

ke kontrole, pokud je pořadatel plátce DPH jedná se o výši vybraného vstupného sníženou o DPH
Poplatek je splatný do 15 dnů ode dne uspořádání akce.
Sazba poplatku je 10% z celkové částka vybraného vstupného 
Pokud se jedná o pravidelné akce, může pořadatel (po písemné dohodě) prodloužit kontroly a splatnost poplatku jednou 
za měsíc.

Osvobození od poplatku
 Akce, jejichž celý výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely, ale pořadatel je povinen tuto 

skutečnost prokázat
 Akce pořádané místními tělovýchovnými a kulturními organizacemi, organizačnímu složkami města Týnec nad 

Sázavou a taneční školou, vše se sídlem v Týnci nad Sázavou

Sankce
 Nebudou-li poplatky zaplaceny (odvedeny) včas nebo ve správné výši, vyměří Městský úřad Týnec nad Sázavou

poplatek platebním výměrem a může zvýšit včas nezaplacené (neodvedené) poplatky, nebo jejich nezaplacenou 
(neodvedenou) část až na trojnásobek. Vyměřené poplatky se zaokrouhlují na celé koruny nahoru.

V .....................................

Dne .....................................

podpis oprávněné osoby žadatele




