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Poskytnutí informací dle zákona 106/1999 Sb. – objekt čp. 427, airsoft
Tímto reaguji na Váš dopis ze dne 29.03.2018 a zasílám následující informace.
Na základě žádosti a projednání v Radě města byla část prostor v objektu čp. 427, ul.
Československé armády (konkrétně poslední patro a polovina patra předposledního) byla
poskytnuta k občasnému využití (1x až 2x týdně v rozsahu cca 10 hodin), jako zázemí pro
airsoftový sport.
Na základě usnesení Rady města byla sepsána dohoda o užívání objektu s následujícími
podmínkami:
- nedojde k překročení maximálního počtu účastníků (max. 50 osob)
- v případě účasti 20 a více osob zajistí odpovědná osoba chemické WC
- v případě většího počtu automobilů, zajistí odpovědná osoba organizaci parkování na
asfaltové ploše okolo objektu čp. 427
- při provozu nebude užívána žádná hudební produkce a odpovědná osoba zajistí, aby
nedocházelo k rušení okolní zástavby nadměrným hlukem
- odpovědná osoba zajistí, aby během provozu nedocházelo k poškození konstrukcí objektu,
a to především zasklení okenních výplní.
- odpovědná osoba zajistí během provozu a po skončení úklid užívaných prostor (prostory
budou ve stavu odpovídajícímu stavu při zahájení činnosti) a okolí objektu.
- odpovědná osoba prokazatelně zajistí poučení všech účastníků, že pohyb v objektu i jeho
okolí je na vlastní nebezpečí.
- odpovědná osoba zajistí provoz airsoftového sportu v souladu s činností ostatních uživatelů
objektu.
- Odpovědná osoba je oprávněna si v provozních záležitostech zvolit zastupující osobu
- Město si vyhrazuje právo tuto dohodu jednostranně zrušit. V případě zrušení dohody je
uživatel povinen městu vrátit klíče od objektu.
- Za užívání části objektu bude uživatel městu hradit částku odpovídající výši vstupného,
které uživatel od účastníků za užití prostor vybere.
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