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Článek 1 

Úvodní ustanovení 

(1) Předmětem těchto pravidel je stanovení podmínek pro užívání určených prostor 

(dále "prostory") ve vlastnictví města Moravská Třebová (dále jen "poskytovatel") 

externími subjekty (dále jen "žadatel"). 

(2) Předpis je závazný pro tyto prostory: 

a) zasedací místnost v budově na ul. Olomoucké č. o. 2, Moravská Třebová (městský 

úřad), 

b) zasedací místnost v budově na nám. T. G. Masaryka č. o. 29, Moravská Třebová 

(radnice), 

c) vestibul radnice v budově na nám. T. G. Masaryka č. o. 29, Moravská Třebová 

(radnice). 

Článek 2 

Žádost o užívání prostor 

(1) Žadatel podá písemnou žádost o udělení souhlasu s užíváním prostor uvedenou v 

příloze č. 1. Žádost se podává zpravidla 14 dnů přede dnem konání akce.  

(2) O žádosti rozhoduje tajemník městského úřadu, v případě jeho nepřítomnosti 

vedoucí Odboru kanceláře starosty a tajemníka, formou udělení - neudělení písemného 

souhlasu v žádosti (Příloha č. 1), zpravidla do 5 pracovních dnů.  

Článek 3 

Pravidla pro užívání prostor 

(1) Tajemník jmenuje garanta akce, který se bude podílet na organizování akce a 

bude spolupracovat s pověřenou osobou poskytovatele prostor (dále jen "pověřená 

osoba"). Garantem akce bude ve většině případů zaměstnanec města zařazený do 

městského úřadu.  

(2) Schválená a doplněná žádost (Příloha č. 1) bude předána pověřené osobě: 

a) pro zasedací místnost a vestibul v budově na nám. T. G. Masaryka č. o. 29 – odbor 

kanceláře starosty a tajemníka, asistentka starosty, tel. 461 353 120, 461 353 160, 

b) pro zasedací místnost v budově na ul. Olomoucké č. o. 2 – odbor vnitřních věcí, 
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hospodářská správa, tel. 461 353 122. 

(3) Pověřená osoba zajistí: 

a) rezervaci prostor v modulu IS, 

b) předání klíče a prostor v dohodnutém termínu garantu akce, 

c) převzetí klíče od garanta akce a kontrolu prostor po ukončení akce, nejpozději 

následující pracovní den po skončení akce.  

(4) V případě pominutí důvodu užívání prostor, je povinen žadatel tuto skutečnost bez 

odkladu nahlásit pověřené osobě. 

(5) Garant akce zajistí zadání požadavku na vytápění a úklid prostor prostřednictvím 

heldesku, dohlédne na příchod a odchod účastníků akce a zajistí zakódování 

zabezpečovacího systému budovy. 

Článek 4 

Závěrečná ustanovení 

(1) V případě vzniku škody v době konání akce v prostorách či budově úřadu je 

žadatel povinen tyto skutečnosti neprodleně písemně oznámit pověřené osobě. 

(2) Určené prostory nelze využít pro komerční nebo soukromé účely. 

(3) Výjimku z takto stanovených pravidel povoluje tajemník městského úřadu, ve 

sporných případech po projednání ve vedení města. 

 

Řízení dokumentů 

Číslo předpisu a pořadí výtisku 
Médium 
(papír, databáze, audio 

kazeta….) 

Formulář Za záznam zodpovídá Místo uložení 

 x/2019 elektronicky  vedoucí OKST \\merkur\data\INTERNI\Vnitrni_predpisy_MeU 

 
 x/2019 – výtisk 1 papír  vedoucí OKST registr vnitřních předpisů 

  3/2013 elektronicky  Vedoucí OKST \\merkur\data\INTERNI\Vnitrni_predpisy_MeU 
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Příloha č. 1 

Žádost o udělení souhlasu s užíváním určených prostor 

1. Žadatel: 

Název organizace: 

Sídlo organizace: 

IČO organizace: 

Jméno a příjmení pověřené osoby: 

Telefon pověřené osoby: 

Email pověřené osoby: 

 

2.  Účel užívání prostor:  

uveďte, o jakou kulturní nebo vzdělávací akci se bude jednat (stručný popis akce) a 

předpokládaný počet účastníků ad. 

 

3.  Termín konání akce:   

den, měsíc, rok: 

hodinu zahájení a ukončení: 

 

4.  Místo konání akce a požadované příslušenství:   

a) zasedací místnost v budově na ul. Olomoucké č. o. 2, Moravská Třebová (MěÚ) 

s příslušenstvím:  

kuchyňka  ano ne 

šatna   ano ne 

sociální zařízení ano ne 

dataprojektor  ano ne 

PC   ano ne 

Video   ano ne 

Audio   ano ne 

 

b) zasedací místnost v budově na nám. T. G. Masaryka č. o. 29, Moravská Třebová 

(radnice) s příslušenstvím: 

kuchyňka  ano ne 

sociální zařízení ano ne 

dataprojektor  ano ne 
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PC   ano ne 

 

c) vestibul radnice v budově na nám. T. G. Masaryka č. o. 29, Moravská Třebová 

s příslušenstvím: 

sociální zařízení ano ne 

ozvučení náměstí  ano ne 

stoly   ano ne 

 

Datum:                                                                        Podpis žadatele: 

 

 

 

 

Uděluji souhlas s užíváním prostor v souladu se žádostí ze dne, ……………. a pověřuji 

garantem akce za poskytovatele …………………… (telefon, e-mail) 

 

 

 

 

Datum:                                                                        Podpis poskytovatele: 


