
Příloha č. 1 k Pravidlům pro udělování ocenění a poskytování záštit města Rožnov pod Radhoštěm

Město Rožnov pod Radhoštěm 
Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm 
odbor kanceláře starosty
Masarykovo náměstí 128
756 61 Rožnov pod Radhoštěm

e-mail: podatelna@roznov.cz
ID datové schránky: epqbwzr

Navrhovatel:
Titul, jméno a příjmení:

Datum narození:

Adresa trvalého pobytu:

Kontaktní údaje 

tel.:      e-mail:

doručovací adresa, je-li odlišná od adresy trvalého pobytu:

Navrhovaný na udělení čestného občanství

Titul, jméno a příjmení:

Datum narození:

Adresa trvalého pobytu:

Kontaktní údaje1

tel.:      e-mail:

doručovací adresa, je-li odlišná od adresy trvalého pobytu:

Je-li navrhováno udělení čestného občanství in memoriam: 

Datum úmrtí:

Titul, jméno a příjmení dědice (dědiců):

Datum narození:

Adresa trvalého pobytu:

Kontaktní údaje:

tel.:      e-mail:

doručovací adresa, je-li odlišná od adresy trvalého pobytu:

Město Rožnov pod Radhoštěm
odbor kanceláře starosty

Návrh na udělení
Čestného občanství města Rožnov pod Radhoštěm
(dále jen „čestné občanství”)

mailto:podatelna%40roznov.cz?subject=


Čestné prohlášení navrhovatele:
1. Svým podpisem potvrzuji, že jsem se seznámil s Pravidly pro udělování ocenění a poskytování záštit 

města Rožnov pod Radhoštěm, která schválilo Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm usne-
sením č. 15/XIX dne 20. 6. 2017.

2. Prohlašuji, že všechny údaje uvedené v tomto návrhu na udělení čestného občanství a ve zdůvodně-
ní návrhu jsou pravdivé a úplné.

3. V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob 
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 
95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a zákona č.110/2019 Sb., o zpracování osob-
ních údajů, ve znění pozdějších předpisů, uděluji tímto městu Rožnov pod Radhoštěm svůj písemný 
souhlas ke zpracování, včetně zveřejňování 2, mých osobních údajů uvedených v tomto návrhu.

 
Přílohy k návrhu:
1. Souhlas navrhovaného s udělením čestného občanství a se zpracováním osobních údajů podle vzoru 

uvedeného v příloze č. 1 tohoto návrhu.
2. Zdůvodnění návrhu v příloze č. 2 tohoto návrhu.

V Rožnově pod Radhoštěm dne

podpis navrhovatele

Město Rožnov pod Radhoštěm
odbor kanceláře starosty

1 Neplatí při návrhu na udělení čestného občanství in memoriam.
2 Uveřejnění se netýká tel. čísla a e-mailového kontaktu.



Souhlas navrhovaného s udělením Čestného občanství města Rožnov pod Radhoštěm

Já, níže podepsaný/á     , nar.       

trvalým pobytem       , souhlasím, abych byl/a navržen/a 

jako kandidát/ka na udělení čestného občanství města Rožnov pod Radhoštěm.

V souvislosti s výše uvedenou nominací uděluji městu Rožnov pod Radhoštěm v souladu s Nařízením 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracová-
ním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení 
o ochraně osobních údajů) a zákona č.110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších 
předpisů, písemný souhlas ke zpracování, včetně zveřejňování 3, mých osobních údajů v rozsahu uvede-
ném v návrhu na udělení čestného občanství města Rožnov pod Radhoštěm a jeho přílohách.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s návrhem na udělení čestného občanství a s Pravidly pro udělování oce-
nění a poskytování záštit města Rožnov pod Radhoštěm, která schválilo Zastupitelstvo města Rožnov 
pod Radhoštěm usnesením č. 15/XIX dne 20. 6. 2017. Jsem si vědom/a, že čestné občanství města je 
čestným osobním vyznamenáním, na jehož udělení není právní nárok. O udělení čestného občanství roz-
hoduje Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm, které může v odůvodněných případech rozhod-
nout také o jeho odejmutí.

V Rožnově pod Radhoštěm dne

podpis navrhovaného

Souhlas dědice navrhovaného s udělením Čestného občanství města Rožnov pod Radhoštěm

Já, níže podepsaný/á     , nar.      

trvalým pobytem            

jako dědic pana/paní      , datum nar.      

datum úmrtí    , souhlasím, aby byl/a pan/paní        

navržen/a jako kandidát/ka na udělení čestného občanství města Rožnov pod Radhoštěm.

V souvislosti s výše uvedenou nominací uděluji městu Rožnov pod Radhoštěm v souladu s Nařízením 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracová-
ním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení 
o ochraně osobních údajů) a zákona č.110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších 
předpisů, písemný souhlas ke zpracování, včetně zveřejňování 4, osobních údajů poskytnutých v rozsahu 
uvedeném v návrhu na udělení čestného občanství města Rožnov pod Radhoštěm a jeho přílohách.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s návrhem na udělení čestného občanství a s Pravidly pro udělování oce-
nění a poskytování záštit města Rožnov pod Radhoštěm, která schválilo Zastupitelstvo města Rožnov 
pod Radhoštěm usnesením č. 15/XIX dne 20. 6. 2017. Jsem si vědom/a, že čestné občanství města je 
čestným osobním vyznamenáním, na jehož udělení není právní nárok. O udělení čestného občanství roz-
hoduje Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm, které může v odůvodněných případech rozhod-
nout také o jeho odejmutí.

V Rožnově pod Radhoštěm dne

podpis dědice navrhovaného

Město Rožnov pod Radhoštěm
odbor kanceláře starosty

Příloha č. 1 k návrhu na udělení čestného občanství města Rožnov pod Radhoštěm



Město Rožnov pod Radhoštěm
odbor kanceláře starosty

3 Uveřejnění se netýká tel. čísla a e-mailového kontaktu.
4 Uveřejnění se netýká tel. čísla a e-mailového kontaktu

Příloha č. 2 k návrhu na udělení čestného občanství města Rožnov pod Radhoštěm

Zdůvodnění návrhu
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