MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE
MĚSTO KOPŘIVNICE

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ SHROMÁŽDĚNÍ
Svolavatel:
Fyzická osoba*)
Jméno:……………………. Příjmení…………………………. Datum narození: ............
Adresa místa pobytu: .................. ………………………………….………………………
Adresa pro doručování, neshoduje-i se s adresou místa pobytu:
........................................................ ………………………………….………………...………
Adresa pro informace elektronickou poštou: …………………………….....……………
Telefonický kontakt: ……………………………………………………………….......………
Právnická osoba*)
Název: ........................................... ...................…………………………………………
Sídlo: .......................... .................. …………………………………………..............…
Osoba oprávněná jednat jménem právnické osoby (jméno, příjmení, datum
narození, adresa místa pobytu, adresa pro doručování, neshoduje-i se s adresou místa
pobytu, adresa pro informace elektronickou poštou, telefonický kontakt):
..................................................................…………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
........................…………………………………………………………………………………
Oznamujeme Vám podle § 5 odst. 1 zákona č. 84/1990 Sb., o právu
shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů, že za účelem
............................................................................................................................................
se bude dne ........................
konat shromáždění*) (uvést místo)................................................................................,
pouliční průvod*) – výchozí místo: ...............................................................................,
trasa (vyjmenovat názvy ulic) ..........................................................................................,
Město Kopřivnice – Městský úřad Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, CZ-742 21 Kopřivnice
tel.: +420 556 879 411, fax: +420 556 812 758, posta@koprivnice.cz, www.koprivnice.cz
IDS: 42bb7zg, IČ: 00298077, DIČ: CZ00298077, číslo bankovního účtu: 1767241349/0800

VSTŘÍCNOST – PROFESIONALITA – ZODPOVĚDNOST

místo ukončení: ............................................................................................................ .
Shromáždění bude zahájeno v .................. hodin a předpokládá se, že bude
ukončeno v .................... hodin. Předpokládá se účast ......................... osob. Řádný
průběh shromáždění bude zajišťovat .............................. pořadatelů starších 18 let,
označených ............................
Jméno, příjmení, datum narození a adresa místa pobytu toho, kdo je zmocněn
jednat v zastoupení svolavatele, je-li zastoupen, nebo jde-li o skupinu osob,
adresa pro informace elektronickou poštou, telefonický kontakt:
............................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………. .

V ………………………… dne: ....................
................................................................
podpis svolavatele
*)

Nehodící se škrtněte.

Zpracovávání výše uvedených osobních údajů je prováděno zákonným způsobem a tím je právní
povinnost.
Osobní
údaje
budou
používány
po
dobu
vyřizování
příslušné
agendy
a následně uloženy po dobu skartační lhůty. Práva a povinnosti poskytovatele osobních údajů a správce
naleznete na: http://www.koprivnice.cz/index.php?id=ochrana-osobnich-udaju-koprivnice.
Poznámky:
Má-li se shromáždění konat pod širým nebem mimo veřejná prostranství, doložte k oznámení souhlas
vlastníka, nebo uživatele pozemku.
V případě, že je vlastníkem pozemku, na kterém se má konat shromáždění město Kopřivnice a pořadatel
bude na pozemek vjíždět automobilem nebo umísťovat reklamní a jiná technická zařízení, je pro vyřízení
souhlasu příslušný Odbor majetku města zastoupený společností Slumeko, s.r.o. (Ing. Vladimír Pustka,
tel: 556 848 626) Společnost se svolavatelem projedná podle situačního výkresu přesné vymezení
prostoru určenému k shromáždění a zároveň se vyjádří, zda souhlasí s využitím tohoto prostoru k těmto
účelům.
Jakmile svolavatel získá souhlas vlastníka pozemku, je nutné na Odboru stavebního řádu, územního
plánování a památkové péče (Ing. Zuzana Válková, tel: 556 879 689) sepsat žádost o povolení zvláštního
užívání.
V případě, že dojde v důsledku shromáždění k omezení provozu na místních komunikacích nebo silnicích
je rovněž nutný předchozí souhlas Policie České republiky (Policie České republiky, okresní ředitelství,
dopravní inspektorát, Svatopluka Čecha 11, Nový Jičín 741 11).
K oznámení, které svolavatel podá dříve než 6 měsíců přede dnem jeho konání, se nepřihlíží (odst. 2, § 5
zákona o právu shromažďovacím).
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