Provozní řád venkovního prostranství – areálu za kulturním domem
v Troubkách
Venkovní prostranství – areál, za kulturním domem (dále jen areál) slouží
k pořádání kulturních, společenských a dalších volnočasových aktivit
organizovaných obcí nebo jí zřízenými či jmenovanými organizacemi a dále
spolkům a dalším podobným neziskovým organizacím se sídlem na území obce
Troubky.
1. Areál je možné využít k pořádání výše popsaných akcí pouze
po předchozím souhlasu Rady obce Troubky, která je oprávněna
rozhodovat o využití areálu.
2. Součástí areálu jsou veškeré zpevněné plochy a chodníky, přístupové
komunikace, travnatá plocha, včetně vzrostlých dřevin, pískové hřiště
na pétanque, pergola s mobiliářem, sanitární buňka s WC a prodejní stánky,
včetně jejich vybavení, a další mobiliář nacházející se v areálu.
3. Po předchozí dohodě s obcí Troubky je možné v areálu umístit mobilní
pódium, mobilní stany, skládací přístřešky a altánky, stoly, lavičky a další
potřebný mobiliář.
4. Za vybavení prodejních stánků, které není ve vlastnictví obce Troubky,
zodpovídá Obec Troubky jako vlastník areálu, která má s vlastníkem
uzavřenou Dohodu o užívání.
5. Areál bude možné využívat bez předchozího souhlasu Rady obce pro:
a. Obecní akce
• Setkání seniorů,
• Sportovní a společenské akce Troubeckého klubu seniorů,
• Akce pořádané Komisí pro kulturu a volný čas, jako je například
Zlatý kotlík,
• Letní kino,
• Koncerty, divadelní představení a další kulturní a společenské akce
pořádané obcí, komisemi Rady obce, případně ve spolupráci se
spolky z obce,
• Farmářské či jiné obdobné trhy,
• Sportovní akce pořádané obcí, Dobrovolným svazkem obcí
mikroregionu Střední Haná nebo komisemi Rady obce,
• Jakékoliv akce organizované pro děti a mládež z obce.
b. Spolkové akce
• Výroční a jiné spolkové schůze,

• Koncerty, divadelní představení a další kulturní a společenské akce
pořádané spolky z obce, případně ve spolupráci s obcí,
• Sportovní akce pořádané spolkem,
• Jakékoliv akce organizované pro děti a mládež z obce.
Všechny tyto akce však musí být ukončeny před 22.00 hodinou. Výjimku z tohoto
pravidla mají taneční zábavy pořádané v období troubeckých hodů, kdy se
na základě obecně závazné vyhlášky nevymezuje doba nočního klidu a dále pak
letní kino*.
6. Akce pořádané v areálu budou zaneseny do kulturně společenského
a sportovního kalendáře obce na daný kalendářní rok. Takto zaznamenané
akce nepodléhají pravidlu podání písemné žádosti o vyslovení souhlasu
s konáním Radou obce Troubky. Do kalendáře se nezapisují Výroční
a spolkové schůze.
7. Jakékoliv další spolkové akce, které nejsou zaznamenány v Kalendáři,
podléhají povinnosti požádat o vyslovení souhlasu s konáním akce Radu
obce Troubky. Výjimku o vyslovení souhlasu s konáním akce mají Výroční
a spolkové schůze, které se toliko na obecní úřad ohlašují a jsou v případě
volného termínu schváleny starostou, případně místostarostou obce,
bez předchozího souhlasu Rady obce.
8. Žádosti o využití areálu jsou jednotliví zájemci povinni podat v písemné
podobě na obecní úřad s minimálně 21denním předstihem před konáním
akce.
9. V případě konání spolkové akce v areálu, která by měla být ukončena
po 22.00 hodině, musí být tato předem schválena Radou obce a musí být
rovněž uvedena v obecně závazné vyhlášce v seznamu akcí, u nichž se
nevymezuje noční klid v obci. Při nesplnění kterékoliv podmínky uvedené
v tomto bodě, není možné takovou akci v areálu pořádat.
10.Správu a běžnou údržbu areálu provádí obec Troubky prostřednictvím
svých zaměstnanců.
11.Starosta, případně místostarosta obce, vždy před konáním akce v areálu,
určí odpovědnou osobu z řad zaměstnanců obce, která bude předávat
a přebírat od pořadatelů areál s veškerým poskytnutým vybavením.
Součástí předání a převzetí areálu bude předávací protokol, který je
přílohou tohoto Provozního řádu.

12.Areál je k dispozici pro výše uvedené účely bezplatně, avšak pořadatel akce
odpovídá za způsobené škody v areálu, jakož i za škody na vybavení.
Způsobenou škodu je pořadatel povinen nahradit.
13.Pořadatel akce je povinen po skončení akce provést základní úklid areálu
spočívající v roztřídění vzniklého odpadu do předaných nádob či pytlů,
úklidu výzdoby areálu, pokud předem nezajistí, aby nepořádek z této
výzdoby nevznikal. Dále také zajistí úklid zvratků či jiných extremit, které
v areálu po akci vzniknou.

Tento Provozní řád je platný dnem schválení Radou obce a účinný od 1. 4. 2022.

V Troubkách dne 7. 3. 2022.

Mgr. Radek Brázda v. r.
starosta obce

Jindřich Válek v. r.,
místostarosta obce

*poznámka:
Troubecké hodové slavnosti jsou pořádány SDH Troubky a Folklorním spolkem Hanák Troubky
ve spolupráci s obcí Troubky, případně s dalšími spolky a neziskovými organizacemi z obce a letní kino
je pořádáno komisí Rady obce ve spolupráci se spolky z obce.

Přílohy:
- Žádost o využití areálu
- Předávací protokol

Příloha č. 1:
Žádost o využití venkovního prostranství – areálu, za kulturním domem
v Troubkách
Název spolku/neziskové
organizace, včetně kontaktních
údajů osoby odpovědné
za organizaci akce

Termín
konání akce

Popis akce

V Troubkách dne …………………………..

………………………………
Podpis

Příloha č. 2
Předávací protokol venkovního prostranství – areálu, za kulturním domem
v Troubkách

Za vlastníka a správce areálu (Obec Troubky):

……………………………………………………………………………………
Jméno a příjmení odpovědné osoby

Za pořadatele akce …………………………………………………………….:
Název pořadatele

……………………………………………………………………………………
Jméno a příjmení odpovědné osoby

Předávané vybavení:
Stánek č. 1 – soupis vybavení viz samostatná příloha
Stánek č. 2 – soupis vybavení viz samostatná příloha
Stánek č. 3 – soupis vybavení viz samostatná příloha
Stánek č. 4 – soupis vybavení viz samostatná příloha
Stánek č. 5 – soupis vybavení viz samostatná příloha
Stánek č. 6 – soupis vybavení viz samostatná příloha
Sanitární buňka – soupis vybavení viz samostatná příloha

Zapůjčený mobiliář:
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
Předáno dne, podpisy odpovědných osob:

Převzato dne:

Zjištěné závady:
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….

Dohodnutý termín odstranění závad:

Podpisy odpovědných osob:

