Městský úřad Blansko, odbor hospodářské správy
nám. Svobody 3213, 678 01 Blansko
Tel.: 516775437
Fax.: 516 775 186
e-mail: mestobIansko.cz
OZNÁMENÍ O KONÁNÍ SHROMÁŽDĚNÍ
Podle 5 odst. 1 zákona 84/1990 Sb., o právu shromažd‘ovacím, ve znění pozdějších předpisů
oznamujeme, že za účelem
se bude dne
konat:
shromážděni (místo konání shromážděnĺ)
průvod (výchozí místo trasa místo ukončení)

—

—

—

—

Shromáždění bude zahájeno v
hodin a předpokládá se, že bude ukončeno v
hodin.
Předpokládaný počet účastníků je
Rádný průběh shromáždění bude zajišťovat
pořadatelů starších 18 let, kteří budou označeni
Způsob zajištění požární ochrany
Svolavatel fyzická osoba:
Jméno a příjmení:
Datum narození
Adresa místa trvalého pobytu
Adresa pro doručování (neshoduje-li se s adresou místa trvalého pobytu)
—

E-mai
Telefon:
Svolavatel
Název
Sídlo

—

právnická osoba:

Zástupce svolavatele právnické osoby:
Jméno a příjmení
Datum narození
Adresa místa trvalého pobytu
Adresa pro doručování (neshoduje-li se s adresou místa trvalého pobytu)
—

E-mail
Telefon
Zmocněnec svolavatele, je-li zastoupen nebo jde-Ii o skupinu osob:
Jméno a příjme«
Datum narození:
Adresa místa trvalého pobytu:
Adresa pro doručování (neshoduje-li se s adresou místa trvalého pobytu)
E-mail
Telefon
Svolavatel se zavazuje dodržovat ustanovení zákona č. 84/1 990 Sb., o právu shromažďovacím, ve
znění pozdějších předpisů a nařízení Jihomoravského kraje č. 1/2013, kterým se stanoví podmínky
k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob.
Datum

Podpis
6

Co by měli svolavatelé shromáždění vědět
•

•
•

•
•

•

Každý má právo pokojně se shromažd‘ovat. Výkon tohoto práva slouží k využívání svobody
projevu a dalších ústavních práv a svobod, k výměně informací a názorů a k účasti na řešení
veřejných a jiných společenských záležitostí vyjádřením postojů a stanovisek.
Za shromáždění ve smyslu zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažd‘ovacím, ve znění
pozdějších předpisů se považují též průvody, slouží-li k účelu uvedenému v prvním bodě.
Shromáždění oznamuje „svolavatel, tj. občan starší 18 let, nebo právnická osoba se sídlem
na území CR, anebo skupina osob, případně jejich zmocněný zástupce, a to alespoň 5 dnů
před konáním shromáždění. K oznámení doručené dříve než 6 měsíců přede dnem konání
shromáždění se nepřihlíží. Svolavatel je povinen se shromáždění osobně účastnit.
Oznámeni podává svolavatel písemně, a to na doporučeném formuláři. V případě konání
průvodu je požadována mapa trasy.
Pokud se má shromáždění konat pod širým nebem mimo veřejná prostranství, je
svolavatel povinen k oznámení přiložit písemný souhlas toho, kdo je vlastníkem, případně
uživatelem pozemku.
Pokud shromáždění povede k užívání silnic a místních komunikací jiným než obvyklým
způsobem nebo kjiným účelům, než pro které jsou určeny (např. umístění stanu, pódia,
stolů, ozvučení aj.) je třeba povolení příslušného silničního správního úřadu
Městského
úřadu Blansko, odboru stavební úřad, oddělení silničního hospodářství. Tiskopis žádosti je
k dispozici na stránkách města Blanska:
https://www.blansko.cz/soubory/formulare/stavdopr zvlastni uzivani.pdf.
Žádost na silniční správní úřad (včetně příloh zejména souhlas města Blanska a může-li
zvláštní užívání ovlivnit bezpečnost nebo plynulost silničního provozu také souhlas Policie
CR Dl Blansko) je nutné podat z důvodu lhůt správního řízení alespoň 30 dní před konáním
shromáždění.
Při osobním předložení oznámení o konání shromáždění Městský úřad upozorní na případné
vady oznámení (neúplné nebo nepřesné údaje) s tím, že pokud je svolavatel neodstraní,
nepůjde o platné oznámení. Městský úřad může s ohledem na místní podmínky nebo na
veřejný pořádek navrhnout svolavateli, aby se shromáždění konalo na jiném místě nebo
v jinou dobu.
Pokud Městský úřad do 3 pracovních dnů od okamžiku doručení oznámení konání
shromáždění nevyvěsí písemné vyhotovení rozhodnutí o zákazu shromáždění na své úřední
desce, může svolavatel shromáždění uspořádat. Při rozhodnutí úřadu o zákazu shromáždění
nebo rozhodnutí o stanovení podmínek pro konání shromáždění může svolavatel do 15 dnů
od doručení podat žalobu u soudu. Zaloba nemá odkladný účinek. Soud rozhodne do 3
pracovních dnů. Zaloba se podává u Krajského soudu v Brně.
Porušení povinností podle zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažd‘ovacím, ve znění
pozdějších předpisů je postihováno jako přestupek.
—

—

•

•

•
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