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MARO
(dále ien jako NÁJEMCE)

t.

V případě konání činnostíse zv'ýšeným požárním nebezpečím zajistí NAJEMCE odpovědnou osobu, která podá

informace o způsobu provedení a způsobu zajištění činnosti se zrnýšeným požárním nebezpečím zástupci
Východočeského divadla (jevištní mistr nebo vedoucísměny jevištní techniky) a provede písemný záznam do Požární

knihy Východočeského divadla (ve vrátnici divadla). Záznam bude obsahovat specifikaci činnosti se zv'išeným požárním

nebezpečím, přijatá opatření a jméno a podpis odpovědné osoby ruÁlrvlce'

il.
NAJEMcE potvrzuje, že jeho vlastnítechnické prostředky a vlastní elektrická zaŕízení používaná při představení splňují
podmínky Čsľ :s 1610 a ČsN :s t6oo, tj. byla podrobena revizi.

ilt.

NAJEMcE potvrzuje, že jeho vlastní zaměstnanci, kteří budou užívat jevištnítahová zařízení v budově Městského
divadla v Pardubicích, sídle Východočeského divadla a místě nájmu, splňují podmínky Zákoníku práce a jsou pověřeni

obsluhou jevištních tahorĺých zařízení a absolvovali školení nejméně v rozsahu bodu 4 Čsrĺ gr srrz.

!v.
V budově Městského divadla v Pardubicích, sídle Východočeského divadla a místě nájmu, je instalována elektronická
požární signalizace (EPS), kouření je povoleno jen na označených místech a v prostorách Divadelního klubu, budova je

vybavena hydrantovrim rozvodem požární vody a přenosnými hasicími přístroji, nouzový'm spouštěním požární opony,
nouzový'mi v'ýchody, všechna zařízení jsou pro rychlejší orientaci označena vpridorysech, které jsou volně dostupné

vždy na dvou místech každého podlaží. Volně dostupná je další požární dokumentace. V dráze dosednutí požární

opony se nesmí instalovat k podlaze pevně připevněné dekorace, pokud nejsou vybaveny sklopným prahem nebo

odnímatelnou částí tak, aby bylo možné dosednutí opony zajistit jednoduchým úkonem.

v.
Se všemi skutečnostmi bodu lV. je odpovědná osoba NAJEMcE povinna seznámit sebe a všechny účinkujícía ostatní
vlastní osoby zajišťující nájem.

v!.
Dodatek je zpracován ve dvou vyhotoveních , z nichŽ každá strana obdrží po jednom kuse. Dodatek nabývá platnosti

dnem podpisu oběma smluvními stranami.

V Pardubicích 7 '3.2oL7

Mgr. Petr Dohnal

ředitel Východočeského divadla Pardubice za nájemce


