
Žádost 
o vydání souhlasu s reprodukcí hudby v areálu přírodního koupaliště „Na Stanoch“ (Nový Hrozenkov) 

 

Níže uvedený pořadatel, žádá městys Nový Hrozenkov o vydání souhlasu s reprodukcí hudby v areálu 

přírodního koupaliště „Na Stanoch“. 

 

Pořadatel: 

Jméno a příjmení (název organizace):  ………………………………………………………………………………….. 

Datum narození (IČ, DIČ):   ………………………………………………………………………………….. 

Bydliště (sídlo):     ………………………………………………………………………………….. 

Telefon:     ………………………………………………………………………………….. 

 

Informace o pořádané akci: 

Název (charakter) akce:    ………………………………………………………………………………….. 

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

Datum pořádání akce: ……………………….        v čase    od: ………………………   do: ………………………… 

Charakter hudební produkce: ………………………………………………………………………………(název kapely, DJs)  

 

 

Stvrzuji svým podpisem, že jsem byl seznámen s podmínkami městyse Nový Hrozenkov pro 

reprodukci hudby v areálu přírodního koupaliště „Na Stanoch“ (na druhé straně žádosti), plně jim 

rozumím a zavazuji se k jejich dodržení. Dále prohlašuji, že učiním taková opatření, aby tyto 

podmínky byly dodrženy všemi účastníky akce. 

 

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

……….…………………………………… 
            razítko, podpis pořadatele 

___________________________________________________________________________ 
(vyplní městys Nový Hrozenkov) 

Městys Nový Hrozenkov souhlasí s reprodukcí hudby v areálu přírodního koupaliště „Na Stanoch“. 

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

 

          ……….……………………………………

            za městys Nový Hrozenkov 

Pozn.: Bez řádně vyplněné žádosti a bez podpisu souhlasného stanoviska městyse Nový Hrozenkov se 

reprodukce hudby v areálu přírodního koupaliště „Na Stanoch“ považuje za nepovolenou. 

 

Zodpovědná osoba: 
(vyplňte v případě, že se liší od pořadatele): 
 
Jméno a příjmení:    ………………………………………………………………………………….. 

Datum narození:    ………………………………………………………………………………….. 

Bydliště:     ………………………………………………………………………………….. 

Telefon:     ………………………………………………………………………………….. 

Podpis zodpovědné osoby:   ………………………………………………………………………………….. 
 



 

Podmínky pro reprodukci hudby v areálu přírodního koupaliště „Na Stanoch“ 

 

 zdroj reprodukované hudby bude umístěn v prostorech nazvaných dle projektové 

dokumentace objektů přírodního koupaliště Nový Hrozenkov jako „otevřené posezení 

návštěvníků areálu“, konkrétně na parcele č. 4234/1, která je ve vlastnictví městyse Nový 

Hrozenkov, 

 

 zdroje reprodukované hudby (reproduktory) budou nasměrovány východním až 

severovýchodním směrem na Karolinku, 

 

 reprodukcí hudby budou dodrženy hygienické limity hluku v chráněném venkovním 

prostoru okolních staveb z produkce veřejné hudby: 

o pro denní dobu (6:00 – 22:00) = 45 dB 

o pro noční dobu (22:00 – 6:00) = 35 dB 

což pro denní dobu odpovídá použití dvou reproduktorů, každý o max. akustickém výkonu 

Lwa = 95 dB a pro noční dobu použití dvou reproduktorů, každý o max. akustickém výkonu 

Lwa = 85 dB, 

 

 po celou dobu samotné reprodukce bude na místě, kde bude hudba reprodukována, 

přítomen k zastižení hlavní pořadatel, který musí být předem písemně nahlášen na Úřadu 

městyse Nový Hrozenkov a bude dbát na zajištění dodržování zákonů ČR a výše stanovených 

podmínek pro reprodukci hudby, 

 

 na každou reprodukci hudby musí být ze strany pořadatele na úřad Městyse Nový 

Hrozenkov předložena písemná žádost, jejímž vyřízením je pověřen starosta městyse, 

popřípadě místostarosta městyse, 

 

 pořadatel reprodukce hudby zodpovídá za dodržování pořádku a na své náklady je 

povinen zajistit úklid prostor. 

  

  


