
 MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO LETOVICE, 
 příspěvková organizace 

 NOVÁ UL. 71/1, 679 61 LETOVICE, OKRES BLANSKO                                                                                                                                                                   
TEL.: 516 474 422, MOB.: 774 497 437,  
VSTUPENKY: 516 476 785, EKONOMKA: 516 476 786  
E-MAIL: info@mks-letovice.cz 

 IČO: 43420982, BANKOVNÍ SPOJENÍ: ČS č. úč. 1360856309 / 0800 
 
 

 

OZNÁMENÍ 
o pořádání, průběhu a ukončení veřejnosti přístupných podniků: 
kulturních a sportovních, tanečních zábav, diskoték a jiných společenských podniků 
mimo MKS Letovice: 

 
Pořadatel: 
Fyzická osoba: 
Jméno a příjmení:              ………………...………………………………………………... 
Adresa trvalého pobytu:   ………………...………………………………………………... 
Adresa bydliště *):             ………………...………………………………………………... 
Bankovní spojení:               ………………...………………………………………………... 
Telefon / mob.:                   ………………...………………………………………………... 
E-mail:                                  ………………...………………………………………………...  

 
 
 
 
 
 
 

Organizace: 
Název firmy:                        ………………...………………………………………………... 
Sídlo:                                     ………………...………………………………………………... 
Zastoupení:                          ………………...………………………………………………... 
Bankovní spojení:               ………………...………………………………………………... 
IČ / DIČ:                                 ………………...………………………………………………... 
Telefon / mob.:                   ………………...………………………………………………... 
E-mail:                                   ………………...………………………………………………... 
*) je-li odlišná od adresy trvalého pobytu. 

 
Odpovědná osoba (min. 2 osoby): 
Tyto osoby budou přítomny po celou dobu konání veřejnosti přístupného podniku a jsou 
odpovědny především za zajištění pořadatelské služby, za kontakt a spolupráci s MKS,  
s městskou policií a za dodržování obecně závazné vyhlášky č. 1/2008, č. 3/2008 v pozdějším znění 
úprav a změn č. 6/2009. 

 

1. 

Jméno a příjmení:               ………………...………………………………………………... 
Adresa trvalého pobytu:    ………………...………………………………………………... 
Adresa bydliště *):              ………………...………………………………………………... 
Telefon / mob.:                    ………………...………………………………………………... 
2 

Jméno a příjmení:               ………………...………………………………………………... 
Adresa trvalého pobytu:    ………………...………………………………………………... 
Adresa bydliště *):              ………………...………………………………………………... 
Telefon / mob.:                    ………………...………………………………………………... 

 
 
 
 

*) je-li odlišná od adresy trvalého pobytu. 
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Údaje o veřejnosti přístupném podniku: 
Druh podniku (kulturní, sportovní, jiný…): ………………………………….....……………………………. 
Název podniku:                                               ………………...………………………………………………... 
Místo konání:                                                  ………………...………………………………………………... 
Datum konání:                                                ………………...………………………………………………... 
Doba konání (od - do):                                   ………………...………………………………………………... 
Předpokl. počet účastníků:                           ………………...………………………………………………... 
Počet os. pořadatel. služby:                         ………………...………………………………………………... 
Ceny vstupného:                                             ………………...………………………………………………... 
Počet vstupenek vydaných:                          ………………...………………………………………………...  

 
 
 

Údaje o produkci (označte): 
Typ produkce:  
Živá veřejná hudební produkce                                                                                                  
Veřejná hudební produkce s reprodukovanou hudbou                                                         
Provozování děl prostřednictvím reprodukčních technických přístrojů (tržnice, aj.) 
 
 

Druh produkce:  
Užití hudebních děl k tanci 
Užití hudebních děl výlučně k poslechu – koncert 
Užití hudebních děl k poslechu – vážná hudba 
Kurzy tance 
Módní přehlídky 
Karaoke 
Pouliční produkce 
Občanské obřady 
 
 

Účinkující: ………………...………………………………………………..........................................................  

 
 
 

Tombola: 
Provozování tomboly:                      Ano -  Ne 
Cena losu:                                          ………………...………………………………………………... 
Počet losů:                                          ………………...………………………………………………... 
Počet výher:                                       ………………...………………………………………………... 
Celková cena výher:                          ………………...………………………………………………... 
Loterní komise:  
jméno a příjmení:                              ……………...…………………………………………………… 
jméno a příjmení:                              ……………...…………………………………………………… 
jméno a příjmení:                              ……………...…………………………………………………… 
Poučení: 

Konání tombol se povoluje podle zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon o loteriích“). Povolení tomboly s herní jistinou do 50.000 Kč vydává obecní úřad pro svůj správní obvod. 
Účel, pro který byla tombola povolena, na který je výtěžek věnován, je sociální, zdravotní, osvětový nebo jinak veřejně prospěšný. 

Losy musí být očíslovány a opatřeny razítkem provozující organizace. Tombolové losy se prodávají pouze v den a na místě 
konání povolené akce. Losování tomboly musí být veřejné. Předmětem výhry u tomboly mohou být jen věci movité s vyloučením 
peněz, vkladních knížek a cenných papírů. Úhrnná cena výher nesmí být menší než 20% a vyšší než 50% herní jistiny. 
Pravděpodobnost výhry nesmí být nižší než 1:200. Výhry se vydávají v den a na místě slosování, přičemž do příjmů tomboly patří 
výhry, které nebyly ve stanovené lhůtě vyzvednuty. Do 60 dnů po skončení slosování musí být provedeno vyúčtování tomboly a 
současně i podniku, k jejímuž zabezpečení byla povolena. Správní poplatek za povolení tomboly dle zák. č. 20/1996 Sb. činí 10% z 
herní jistiny, nejméně však 200,-Kč. Poplatek je splatný před vydáním povolení. 
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Pořadatel veřejnosti přístupného podniku prohlašuje, že je seznámen s obecně závaznou 
Vyhláškou města č. 1/2008 o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných 
sportovních podniků, tanečních zábav, diskoték a jiných kulturních podniků k zajištění veřejného pořádku a 
Vyhláškou č. 3/2015 o místních poplatcích. 
 
Pořadatel veřejnosti přístupného podniku dále prohlašuje, že v případě provozování hudební produkce 
uzavřel, nebo uzavře licenční smlouvu podle §46 a 101 autorského zákona č. 121/2000 Sb. v platném znění  
s příslušnou organizací (formuláře a informace jsou k dispozici na MKS Letovice). 
 
Pořadatel je povinen dodržovat Zákon o některých přestupcích č. 251/2016, zvlášť upozorňujeme na § 5, 
odst. 6 – „Dobou nočního klidu se rozumí doba od dvacáté druhé do šesté hodiny…“ 
 
Pořadatel veřejnosti přístupného podniku je povinen zajistit na akci lékárničku. 
 
 

V …………..................... dne ……………………………………. . 
 
 
 

_____________________________ 
                                                                                                                                  Podpis a razítko pořadatele 
 

 
Přijato a odsouhlaseno: beze změn / s následující změnou: 

 
 
 

Změny: ………………...………………………………………………………........................................................................... 
………………...………………………………………………………........................................................................................ 
 
V Letovicích dne ……………………………………….. . 
 

 
 

______________________________ 
                                                                                                                               Podpis a razítko MKS Letovice 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Údaje pro vyúčtování vstupného: 
Počet vstupenek prodaných:             ..……………...………………………………………………...................... 
Tržby ze vstupného celkem:              ………..………………...………………………………………………........... 
Vyúčtování vstupného:                       ………………...………………………………………………..................... 
 
V Letovicích dne ………………………………………… . 

______________________________ 
                                                                                                                         Podpis a razítko MKS Letovice 


