
Adresát:
Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm, Masarykovo náměstí 128, 756 61, odbor kanceláře starosty

Svolavatel
Je-li svolavatel fyzická osoba: 

Jméno a příjmení:

Datum narození:

Trvalý pobyt:

Kontaktní údaje (e-mail, telefon):

Je-li svolavatel právnická osoba:

Název a sídlo:

IČO:

Za právnickou osobu je zmocněn jednat:
Jméno a příjmení:

Trvalý pobyt:

Kontaktní údaje (e-mail, telefon)

V zastoupení svolavatele je zmocněn jednat:

Jméno a příjmení:

Datum narození:

Trvalý pobyt:

Kontaktní údaje (e-mail, telefon):

Účel shromáždění:

Doba a místo shromáždění:
Shromáždění se koná dne:   v době od:   do:

Místo:
Předpokládaný počet účastníků:

Počet pořadatelů a jejich označení:

Jde-li o pouliční průvod, výchozí místo, cesta a místo ukončení:

Umístění zařízení v souvislosti s konáním shromáždění (petiční stánek, tribuna, podium, atrakce pro děti 
apod.):

V   dne   

            podpis svolavatele či osoby oprávněné jednat za svolavatele

Město Rožnov pod Radhoštěm
odbor kanceláře starosty

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ SHROMÁŽDĚNÍ 
ve smyslu zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, 
ve znění pozdějších předpisů



Poznámky: 
 Pokud se má shromáždění konat pod širým nebem mimo veřejná prostranství, je svolavatel povinen k oznámení 
přiložit souhlas toho, kdo je vlastníkem, případně uživatelem pozemku.
 Pokud bude svolavatel v rámci shromáždění využívat veřejná prostranství i pro činnosti, které nejsou v přímé sou-
vislsoti se shromážděním (např. umístění skákacího hradu pro děti), je nutné kromě oznámení o shromáždění dle záko-
na č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů, podat na odbor správy majetku MěÚ Rož-
nov pod Radhoštěm žádost o zábor veřejného prostranství, popř. jsou-li naplněny podmínky § 25 zákona č. 13/1997 
Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, podat na příslušný silniční správní úřad žádost o povo-
lení zvláštního užívání.

Město Rožnov pod Radhoštěm
odbor kanceláře starosty
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