Mikroregion Radbuza
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I Č 694 56 101

Výpůjční řád a provozní deník
k pojízdnému pódiu

Mikroregion Radbuza
nám. T.G.M. 1, 334 41 Dobřany
IČ 69456101

Výpůjční řád pojízdného pódia
Tento výpůjční řád popisuje a určuje podmínky provozu pódia v majetku Mikroregionu Radbuza
pořízeného v rámci projektu „Pořízení mobilního pódia s příslušenstvím pro členské obce Mikroregionu
Radbuza“ podpořeného z PSOV PK 2019.

1. Základné pojmy a specifikace vybavení
Pro účely tohoto výpůjčního řádu se vlastník pódia uvádí jako půjčitel a objednatel vybavení jako
vypůjčitel.
Půjčitel: Mikroregion Radbuza, Nám. T.G.M. 1, 334 41 Dobřany, IČ 69456101
Místo uložení pódia: hala na p.č. 982/5 v k.ú. Zbůch
Zodpovědné osoby za kontrolu stavu pódia a jeho vypůjčení: hasičský sbor Zbůch (Jan Hofman,
tel. č.: 737 625 666)
Kontakt pro zajištění výpůjčky: Zuzana Štychová, manažerka Mikroregionu Radbuza,
tel. č.: 725 909 846, e-mail: kancelar@mikroregion-radbuza.cz
Technický popis pódia:
Podvozek dvounápravový s nájezdovou brzdou
- schváleno pro provoz na pozemních komunikacích – platné OTP
-

typ Cargo E 27.6
rozměry plochy podvozku 6160x2150mm
celková hmotnost 2700 kg
dvou náprava
4x stavitelná opěrná noha
kola pod ložnou plochou
rychlost 100km/hod
elektro - 13pin , 12V
2x zakládací klíny
velké opěrné kolečko
rezerva včetně držáku

Podlahová plocha podia rozloženého
-

-

rozměr podlahy při rozložení 6x6m
podlaha – základní středová část – 2150 x 6160 mm - tuhý příhradový rám v kterém je
prostor na pomocný materiál (podložky, nájezdy atp.)+ 2 části výklopné, na kterých jsou
stavitelné plynule výsuvné nohy z Al profilů - vnější Al profil s vnitřní výsuvnou několika
komorovou částí nohy pro podporu a vytvoření roviny při rozložení
čelní části podlahy podia jsou zajištěné čelními příhradovými vzpěrami s výškově stavitelnými
nohami
pro zvětšení tuhosti základové konstrukce jsou v daných místech mezi vyklopenými nohami a
konstrukcí podlahy šikmé horizontální vzpěry
povrch podlahy – vodovzdorná 21 mm foliovaná překližka s protiskluzovým povrchem
zábradlí a schodiště je možno variabilně umístit po obvodu celého pódia, konstrukčně je to
řešené pro možnost oboustranného použití

Střecha a zvedání střechy
-

-

střecha zvedaná manuálními lifty na výšku cca 4 m – na středových sloupech s aretačními
pomocnými vertikálními vzpěrami a s výklopnou přední a zadní části, do velikosti zakrytí
celého podia, s aretací na požadovaném vysunutí a náklonu
konstrukce střechy je z Al příhradových nosníků, přičemž středová část cca 2x6 m je nosným
prvkem výklopných části střechy, které jsou na speciálních Al odlitých závěsech, opatřená
plynovými válci a aretačními horizontálními vzpěrami pro snadné zvedání a skládání
výklopných částí střechy a její aretaci.
střecha je ve všech 4 rozích podepřena vzpěrami, konstrukce střechy má množství úchytů a
ramp na přichycení lehkého zvuku, projekce a světel
střecha zaplachtována nepromokavou impregnovanou plachtou s několika zátěry + vykrytí
zadní stěny a části bočních stěn sítěmi – možnost variabilně dávat sítě z jedné či druhé strany
pomocí integrovaných konstrukčních úchytů na sítě.
zatížení podlahy cca 750kg/m2
celkové zatížení střechy cca do 1200 kg
velikost při rozložení cca 6x6m, výška do 5 m od země
transportní rozměry cca – 8,3x2,2x3,2m
přepravní rychlost max. do 80 km/hod
váha celého podia cca do 2700 kg

Pořizovací cena pojízdného podia s příslušenstvím 571.507, - Kč.

2. Provoz pódia
-

Rezervaci na vypůjčení pódia si zástupci členských obcí Mikroregionu Radbuza zajišťují
prostřednictvím vyplnění výpůjčního formuláře, který je k dispozici na webových stránkách
www.mikroregion-radbuza.cz stejně jako seznam volných termínů.
Pódium se vypůjčuje na 1 akci vždy v termínu od pátku do pondělí, pouze ve výjimečných
případech je možné stanovit jiný den.
Pódium se vypůjčuje v místě jeho uložení uvedeném v bodě č. 1 prostřednictvím zodpovědné
osoby za kontrolu stavu pódia a jeho vypůjčení, která předá vypůjčiteli pódium v případě, že se
prokáže průkazkou proškolené osoby vystavenou Mikroregionem Radbuza.
Dopravu, montáž a demontáž si zajišťuje vypůjčitel na své vlastní náklady.
Vypůjčitel je povinen vrátit pódium v takovém stavu, v jakém si jej vypůjčil, v případě vzniklé
škody na pódiu je povinen tuto skutečnost okamžitě nahlásit.
Zpětné převzetí nepoškozeného pódia v souladu s výpůjčním řádem bude potvrzeno
v provozním deníku.
Technický stav půjčovaného pódia je kontrolován zodpovědnou osobou za kontrolu stavu a
vypůjčení pódia, která při vrácení pódia provede jeho montáž a demontáž a v případě zjištění
škody na pódiu ji uvede do provozního deníku a nahlásí manažerce Mikroregionu Radbuza.
Vypůjčitel nesmí vybavení propůjčovat třetí osobě.
Pódium se vypůjčuje pouze členským obcím Mikroregionu Radbuza a to zdarma.

3. Závěr
-

Tento výpůjční řád je závazný pro všechny vypůjčitele vybavení.
Vypůjčitel je povinen se seznámit s tímto Výpůjčním řádem, dodržovat jej a řídit se
podmínkami v něm stanovenými.
Tento Výpůjční řád je závazný pro půjčitele na straně jedné a vypůjčitele na straně druhé.
Smluvní vztah ve věci půjčení pódia vzniká podpisem v provozním deníku a řídí se dle tohoto
řádu.
Tento výpůjční řád byl schválen Výkonnou radou Mikroregionu Radbuza dne 9. 5. 2019 a
stejným dnem nabývá účinnosti.
……………………………………….
Bc. Martin Sobotka
Předseda VR Mikroregionu Radbuza

