
 Žádost  PRO  NAHLÁŠENÍ  AKCE 
/pro potřeby integrovaného záchranného systému/ 

…………………………………………………. 
Název akce 

               Příjmení: 
Adresa: 

IČ: 

Jméno:
Datum narození:

Je - li pořadatelem právnická osoba: 
Název:
Sídlo:
Zastoupena:

Kontakt: mobil na osobu přítomnou na akci 
Datum a místo konání: 

Od - do: 
Předpokládaný počet účastníků akce: 
Počet pořadatelů: 
Způsob zajištění obecných povinností při nakládání s odpady, vzniklými při pořádání akce: 

Způsob zajištění podmínek, stanovených zvláštními právními předpisy v oblasti požární 
ochrany pro hromadné akce: 

ano          ne 
              ano          ne   

Požární hlídka:
Zajištění požárně nebezpečných činností: 
Hasební prostředky - přenosné HP          ano          ne 
Zajištění pohotovostních vypínačů a uzávěrů:       ano          ne 

Pořadatel akce bere na vědomí, že je jeho povinností oznámit konání akce nejméně 5 dnů 
předem HZS Kolín na e-mail: spisovna.ko@sck.izscr.cz  

Pořadatel by měl konání akce také oznámit Policii České republiky - Obvodnímu oddělení 
Český Brod, tel: 974 874 700 

Povinnost hlásit konání akci vychází z Nařízení Středočeského kraje č. 6/2010 a také platných 
zákonů. 

Tento formulář nenahrazuje případné další hlášení akce příslušným orgánům. 
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bankovní spojení: KB a. s. Kolín, pobočka Český Brod | č.ú.: 9294910237/0100 

Městský úřad Český Brod 
náměstí Husovo 70 | 282 01 | Český Brod 

V dne

CB_217_KT

Při počtu nad 300 účastníků u 
venkovních prostor a 200 u 
vnitřních prostor je nutná účast 
požární hlídky, odkaz zde: příloha

Podpis

http://www.cesbrod.cz/
mailto:cesbrod@cesbrod.cz
http://www.cesbrod.cz/formulare/tajemnik/CB_217_KT_Konani_organizovane_nebo_hromadne_akce_2.pdf


 Přílohy k žádosti: 

Situační nákres konání organizované nebo hromadné sportovní akce 
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