
Úřad městského obvodu – Statutární město Pardubice  
Městský obvod Pardubice VI, Kostnická 865, 530 06 Pardubice 

 

Oznámení o konání shromáždění 

 

Svolavatel 

Jméno a příjmení nebo 
název právnické osoby: 
 
 
 

Datum narození u fyzické osoby 
nebo IČ u právnické osoby: 
 
 
 

Trvalý pobyt / hlášený pobyt (u cizinců) nebo sídlo právnické osoby: 
 
 

Adresa pro doručování (nepovinné): 
 
 

Kontaktní telefon, e-mail: 

 

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

Jméno a příjmení: 
 
 

Datum narození: 
 
 

Trvalý pobyt / hlášený pobyt (u cizinců)/adresa pro doručování (v případě, že je odlišná od uvedeného pobytu): 
 
 
 

Kontaktní telefon, e-mail: 

 

Účel shromáždění: 
 
 

Místo konání shromáždění (vymezit co nejpřesněji, u průvodu uvést výchozí místo, trasu a místo ukončení): 
 
 
 

Den konání shromáždění: 

Doba zahájení* a předpokládaná doba ukončení: 

Předpokládaný počet účastníků shromáždění: 

Počet pořadatelů starších 18 let: 

Způsob označení pořadatelů: 

Datum: 

 

Podpis: 

 

* Podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 84/1990 Sb. o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů, je svolavatel povinen být přítomen na jím 

oznámeném shromáždění. Za porušení této povinnosti mu může být uložena pokuta až 15 000 Kč, jde-li o právnickou osobu pokuta až 30 000 Kč (§ 14 a 

14a citovaného zákona). 
 

 

 

 



Vyplněním označených nepovinných údajů dávám správci osobních údajů, kterým je Statutární město 

Pardubice - městský obvod Pardubice VI, Kostnická 865,530 06 Pardubice - Svítkov  , IČ 002740146 (dále 

jen“ správce“) souhlas se zpracováním těchto osobních údajů, a to za účelem operativní a efektivní 

komunikace pro rychlejší a kvalitnější poskytování veřejné služby ze strany správce. Beru na vědomí, že 

udělení souhlasu pro mě nepředstavuje jakýkoliv závazek nebo povinnost vyplývající z poskytnutí informací 

prostřednictvím kontaktů, s jejichž zpracováním jsem vyslovil souhlas a skutečnost, že tyto osobní údaje 

nebudou mimo oprávněných zaměstnanců správce nebo mnou označeným osobám či subjektům 

předávány jiným příjemcům. Současně prohlašuji, že mi byly poskytnuty povinné informace o zpracování 

osobních údajů, které jsou k dispozici na https://www.pardubice.eu/urad/mestske-obvody/mestsky-obvod-

pardubice-vi-svitkov/radnice/gdpr/ 

 

        Podpis: 

https://www.pardubice.eu/urad/mestske-obvody/mestsky-obvod-pardubice-vi-svitkov/radnice/gdpr/
https://www.pardubice.eu/urad/mestske-obvody/mestsky-obvod-pardubice-vi-svitkov/radnice/gdpr/

