
Městská část Praha 8
Úřad městské části
Odbor životního prostředí
Oddělení plošné správy území
Na Košince 1
180 48 Praha 8

V Praze dne 17.9.2018

Povolení akce: turnaj ve hře Molkky

termín:
místo:
žadatel:
kontakt:

27.9. (cca 16:00-19:00)
Kaizlovy sady (parc. č. 571 v k.ú. Karlín)
Club Rodamiento, z.s.
Daniel Beseda (777 231 324; d.beseda@seznam.cz)

Odbor životního prostředí ÚMČ Praha 8, jako správce pozemku, uděluje souhlas ke konání
akce na základě dodržení uvedených podmínek:

po dobu užívání přebírá nájemce za MČ Praha 8 - OPSÚ odpovědnost za předmět užívání a
v jeho bezprostřední blízkosti včetně vegetačních a technických prvků, a to i za jednání třetí
osoby
stánky a veškerá technika bude umístěna mimo travnatou plochu, vše bude umístěno pouze
na zpevněných plochách
posezení, pokud bude umístěno, požadujeme umístit na zpevněné plochy
konstrukci v případě posezení, je nutné osadit na větší dřevěné podložky, které roznesou zátěž
konstrukce na plochu dlažby tak, aby nedošlo k poškození dlažby
vstup do travnaté plochy je povolený na základě návštěvního řádu parku
parkování vozidel je možné pouze na parkovacích místech nebo na komunikaci
není dovoleno vylévání znečištěných vod a jiných látek na travnatou a zpevněnou plochu
z důvodu předpokládaného počtu zúčastněných osob, pořadatel akce zajistí navýšení počtu
odpadkových košů mobilními stojany na odpadkové pytle
neprodleně po skončení akce nájemce zajistí provedení úklidu na předmětu nájmu a
v nejbližším okolí
v případě poškození vegetačních a technických prvků bude za strany nájemce učiněna náhrada
případných škod
předmět nájmu bude uveden do původního stavu
před zahájením akce a po ukončení akce bude proveden zápis do protokolu o předání a
převzetí pozemku, kde budou sepsány případné závady
souhlas správce pozemku je podkladem pro uzavření smlouvy o nájmu s vlastníkem pozemku

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 8
Úřad městské části

odbor životního prostředí
oddělení plošné správy území

Zenklova 1 /35 (1 O)
180 48 Praha 8 - Libeň

I k1íth?;:: 
Mgr. Jir1dřiška Ziaťková

Vedoucí odboru životního prostředí



Protokol o předání a převzetí pozemku

Vlastník:
Název organizace: Úřad městské části Praha 8, Odbor životního prostředí
se sídlem na adrese: Zenklova 35, 180 48 Praha 8 - Libeň
IČ: 00063797
zastoupená:
kontakt:

Odborem životního prostředí
Pavel Kos (222 805 362; pavel.kos@praha8.cz)

Nájemce:
Název organizace:
Sídlo:
IČ:
zastoupená:
kontakt:

Club Rodamiento, z.s.
Vykáňská 1355/11, 100 00 Praha 10 - Strašnice

Daniel Beseda
777 231 324; d.beseda@seznam.cz

Ulice - č. popisné/orientační:

parcelní číslo:

katastrální území:

Kaizlovy sady

571

Karlín

výměra:
Doba užití pozemku:

Předání pozemku / stav pozemku:

27.9.2018 (cca 16:00-19:00)

Podpis:

Převzetí pozemku / stav pozemku:

Podpis:

soupis předávaných dokladů:

smlouva o nájmu
smlouva o výpůjčce
smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemena :
smlouva o zřízení věcného břemena



To: Kálmán Libor (P8) <libor.kalman@praha8.cz>
Ce: Dittrichová Marta Mgr. (P8) <marta.dittrichova@praha8.cz>
Subject: Žádost o povolení akce (Hřiště U Invalidovny, Kaizlovy sady)+ záštita

Přeji dobrý den,

chtěl bych Vás požádat o povolení konání akce, případně udělení nějaké záštity
(nefinanční) nad touto akcí.

Jedná se o "Turnaj ve hře Molkky", který se uskuteční ve čtvrtek 27. září 2018
(16:00 - 19:00) na hřišti U Invalidovny, Kaizlovy sady.

Předpokládaný počet účastníků: 15 - 25

Akce je zcela zdarma

Turnaj je zařazen do Projektu "Evropský týden sportu"

http://www.rodamiento.cz/pozvanka-turnaj-ve-hre-molkky-28-09-2018/

Na hřišti U Invalidovny (mlatový povrch), pořádáme turnaje již léta (kuličky,
pétanque, rnolkkv ap.) - viz Club Rodamiento a Český kuličkový svaz.

Mockrát děkuji:-)

Se srdečnými pozdravy

Daniel Beseda, předseda klubu

Club Rodamiento, z. s.

Vykáňská 1355/11

100 00 Praha 10 - Strašnice

www.rodamiento.cz
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TURNAJ MOLKKY
'V'

PRO VEREJNOST
Přijd'te si vyzkoušet hru MOLKKY

Akce je zcela ZDARMA a turnaj je zařazen do
projektu "EVROPSKÝ TÝDEN SPORTU"

Od· 16:30

Hřiště U Invalidovny
kalzlovy sady
Praha 8

ČTVRTEK
27.9.2018

Registrace na:

WWW.RODAMIENTO.CZ
•
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