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PID 

 
Oznámení shromáždění dle zák. č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, 

ve znění pozdějších předpisů 
 

Svolavatel – fyzická/právnická osoba (nehodící se škrtněte) 

Jméno, příjmení, datum narození/název, IČO: ........................................................................................................  

Trvalý (hlášený) pobyt/sídlo právnické osoby:  .......................................................................................................  

Adresa pro doručování (neshoduje-li se s adresou trvalého pobytu): ................................................................................  

Kontaktní tel.:  ................................................................ e-mail:  ................................................................................  

 

Zástupce svolavatele (povinné u shromáždění svolaného právnickou osobou nebo skupinou osob) 

Jméno, příjmení, datum narození: ............................................................................................................................  

Doručovací adresa:  .....................................................................................................................................................  

Kontaktní tel.:  ................................................................ e-mail:  ................................................................................  

 

Účel shromáždění:  ......................................................................................................................................................  

 

Místo konání shromáždění (u průvodu uvést výchozí místo, trasu a místo ukončení): ....................................  

 ........................................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................  

 

Shromáždění se koná dne ............................................ v době od .................................... do ...................................  

Předpokládaný počet účastníků shromáždění:  ......................................................................................................  

Počet pořadatelů starších 18 let a způsob jejich označení: ..................................................................................  

 
 
 
V ........................................  dne ...................................   Podpis: ................................................................  
 
Oznámení podejte na MěÚ Šumperk, nám. Míru 1, 787 01 Šumperk, nejdříve 6 měsíců a nejpozději 5 dní 
před konáním shromáždění. 

Svolavatel také musí zajistit, aby shromáždění proběhlo v souladu se všemi aktuálně platnými mimořádnými opatřeními 
Ministerstva zdravotnictví ČR. Kontrola dodržování legislativou daných povinností během shromáždění a řešení případných 
individuálních porušování povinností je v kompetenci Policie ČR a Městské policie Šumperk. Tyto orgány budou o oznámení 
shromáždění informovány. 
Svolavatel je povinen si pro účely tohoto shromáždění zajistit souhlas vlastníka pozemku, případně zábor veřejného prostranství 
na oddělení komunálních služeb odboru MJP Městského úřadu Šumperk (nám. Míru 1, I. patro, kancelář č. 511). 
Oznámením o shromáždění dle zákona č. 84/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, svolavatel deklaruje, že bude respektovat 
povinnosti stanovené mu příslušnými předpisy, a také další povinnosti z toho vyplývající, zejména: potřebný počet způsobilých 
pořadatelů starších 18 let; být přítomen na oznámeném shromáždění a řídit průběžně shromáždění tak, aby se podstatně 
neodchylovalo od účelu shromáždění uvedeného v oznámení; dávat závazné pokyny pořadatelům; dbát o pokojný průběh 
shromáždění a činit opatření, aby nebyl narušován; shromáždění ukončit. 
V případě konání průvodu a pohybu po veřejných komunikacích upozorňujeme rovněž na povinnost dodržování zákona 
č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, zejména ustanovení § 53 až § 56 (zejména chůze, útvar chodců) a 
současně povinnost dodržování všech pravidel silničního provozu, kdy nesmí dojít k ohrožení bezpečnosti a plynulosti silničního 
provozu.  
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