ŽIVOTNÍ SITUACE
Pojmenování (název) životní situace
Základní informace k životní situaci

Oznámení konání veřejného shromáždění na území
města Šternberka včetně jeho místních částí
Shromážděním ve smyslu zákona o právu
shromažďovacím se rozumí shromáždění včetně
pouličních průvodů a manifestací, pokud slouží
k využívání svobody projevu a dalších ústavních práv a
svobod, k výměně informací a názorů a k účasti na řešení
veřejných a jiných společných záležitostí vyjádřením
postojů a stanovisek.
Veřejným shromážděním nejsou:
- shromáždění osob související s činností státních
orgánů upravená jinými právními předpisy,
- shromáždění související s poskytováním služeb
(průvodcovská, pohostinská, reklamní apod.
činnost)
- jiná shromáždění nesloužící výše uvedenému
účelu (kulturní akce, zábavní akce, sportovní
akce, apod.).

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost
apod.)

Svolavatel právnická nebo fyzická osoba nebo osoba
zmocněná jednat v zastoupení svolavatele.

Kde, kdy a s kým lze věc vyřídit

Městský úřad Šternberk, Opavská 1, odbor vnitřních věcí,
přízemí, dveře č. 111,
Martina Horáková, tel. 585 086 221,
Po, St: 8.00 - 11.30, 12.30 - 17.00,
Út, Čt: 8.00 - 11.30, 12.30 - 16.00,
Pá: 8.00 - 11.30, 12.30 - 15.00.

Jaké doklady a dokumenty jsou k vyřízení potřeba

Pokud se bude shromáždění konat pod širým nebem
mimo veřejná prostranství je svolavatel povinen
k oznámení přiložit souhlas toho, kdo je vlastníkem či
uživatelem pozemku, koná-li se shromáždění na silnici
nebo na místní komunikaci, je svolavatel povinen
předložit „povolení zvláštního užívání komunikace“ od
příslušného silničního správního orgánu, vydaného
v dohodě s dopravním inspektorátem.
V případě, že je součástí shromáždění tribuna, či
obdobné zařízení vnesené organizátory, které zabírá
svým objemem veřejné prostranství, je třeba pro toto
zařízení předložit „povolení k záboru veřejného
prostranství“.
-

Pro povolení záboru veřejného prostranství je
příslušný odbor rozvoje města a investic,
pro povolení zvláštního užívání komunikace je
příslušný odbor dopravy.

(Komunikací se rozumí chodníky, parkoviště, silnice,
plocha náměstí, apod.).
V případě rozlehlejších prostranství či delších ulic je
vhodné k oznámení o konání shromáždění přiložit mapu,
ve které bude přesně určeno konkrétní místo, kde
shromáždění bude probíhat (např. označením nejbližší

budovy, křižovatky s jinou ulicí apod.).
Jedná-li se o průvod, je nutné k oznámení o konání
shromáždění přiložit mapu, ve které bude vyznačena
trasa průvodu s uvedením výchozího místa a času, cesty
a místa a času jeho ukončení (tzn. uvedení názvů všech
ulic v pořadí, jak jimi bude průvod procházet).
Formuláře

Žádost je možné napsat volnou formou, s uvedením
všech zákonných náležitostí oznámení o konání
veřejného shromáždění, popř. využít formulář „oznámení
o konání shromáždění“
- svolavatel právnická osoba
- svolavatel fyzická osoba.

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Bez poplatku.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

O zákazu shromáždění nebo době jeho ukončení
rozhodne úřad bezodkladně, nejpozději však do 3 dnů od
okamžiku, kdy obdržel platné oznámení. Není-li v této
lhůtě vyvěšeno na úřední desce Městského úřadu
Šternberk písemné vyhotovení rozhodnutí o zákazu
shromáždění, lze shromáždění konat.

Elektronická forma vyřízení

Cestou datové schránky nebo elektronické podatelny (při
dodržení podmínek pro podání dle správního řádu).
ID datové schránky: ud7bzn4

Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Oznámení o konání shromáždění na území města
Šternberka včetně jeho místních částí je nezbytné doručit
v písemné formě na Městský úřad Šternberk alespoň 5
dnů před konáním shromáždění.
V odůvodněných případech může Městský úřad Šternberk
přijmout oznámení i v kratší lhůtě.
Oznámit shromáždění lze nejdříve 6 měsíců před jeho
konáním, k dříve oznámeným shromážděním se
nepřihlíží.

Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění
pozdějších předpisů.

Jaké jsou související předpisy

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů.

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Opravné prostředky jsou řešeny dle správního řádu.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě
nedodržení povinností

Za přestupky proti právu shromažďovacímu lze uložit
napomenutí nebo pokutu (podle konkrétního přestupku do
5.000 Kč, do 7.000 Kč a do 10.000 Kč), případně
propadnutí věci.

Nejčastější dotazy k životní situaci

Jaké shromáždění není třeba oznamovat?
- shromáždění pořádaná právnickými osobami
přístupná jen jejich členům či pracovníkům a
jmenovitě pozvaným hostům,
- shromáždění
pořádaná
církvemi
nebo
náboženskými společnostmi v kostele nebo

-

v jiné modlitebně, procesí poutí a jiné průvody a
shromáždění sloužící k projevům náboženského
vyznání,
shromáždění konaná v obydlích občanů,
shromáždění jmenovitě pozvaných osob
v uzavřených prostorách.

Může být shromáždění zakázáno?
Ano, za zákonem stanovených podmínek, může úřad
shromáždění zakázat (např. z důvodu rasového podtextu
shromáždění, omezování práv občanů, porušování
zákonů, ohrožení zdraví, nepřiměřeného omezení
dopravy).
Další informace

S účinností novely zákona o právu shromažďovacím
nesmějí mít účastníci shromáždění po celou dobu jeho
trvání obličej zakrytý způsobem ztěžujícím nebo
znemožňujícím jejich identifikaci, pokud by měli účastníci
obličej zakrytý tímto způsobem, může být tato skutečnost
též důvodem k rozpuštění shromáždění.
Přestupku proti právu shromažďovacímu se dále dopustí:
- ten kdo svolává nebo pořádá shromáždění, aniž
splnil oznamovací povinnost nebo pořádá
shromáždění, které bylo zakázáno,
- svolavatel, nevydává-li přímo nebo s pomocí
pořadatelů účastníkům pokyny k zajištění
řádného průběhu shromažďování,
- svolavatel, kterému se nepodařilo zjednat
nápravu
narušení
pokojného
průběhu
shromáždění a který v této situaci nepožádá bez
zbytečného odkladu o pomoc příslušný úřad
nebo útvar Policie České republiky,
- ten, kdo neuposlechne pořádkových opatření
svolavatele anebo určených pořadatelů
shromáždění nebo těmto osobám brání v plnění
jejich povinností,
- ten, kdo neoprávněně ztěžuje účastníkům
shromáždění přístup na shromáždění nebo jim
v tom brání,
- účastník shromáždění, který má u sebe střelnou
zbraň nebo výbušninu anebo jiné předměty, jimiž
lze ublížit na zdraví a lze-li z okolností nebo
z jeho chování usuzovat, že mají být užity
k násilí nebo pohrůžce násilím,
- ten, kdo neoprávněně vnikne na shromáždění,
- ten, kdo nepřístojným chováním brání
účastníkům ve splnění účelu shromáždění,
- ten, kdo brání účastníkům, aby se pokojně
rozešli,
- ten, kdo neoprávněně úmyslně zabrání jinému
v podstatném rozsahu ve výkonu práva
shromažďovacího.

Informace o popisovaném postupu (o řešení životní
situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné
formě
Za správnost návodu odpovídá

Ministerstvo vnitra ČR, krajské úřady.
odbor vnitřních věcí

Kontaktní osoba

Martina Horáková

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

26.06.2012

Popis byl naposledy aktualizován

08.01.2015

Datum konce platnosti popisu

Konec platnosti návodu není stanoven.

