
Oznámení k veřejnému shromáždění 

03. Pojmenování (název) životní situace 

Oznámení k veřejnému shromáždění 

04. Základní informace k životní situaci 
 
Shromážděním se ve smyslu zákona rozumí shromáždění (svolané či spontánní) 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 
společenských záležitostí vyjádřením postojů a stanovisek. 
 
05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.) 
 
Svolavatelem shromáždění může být každá fyzická osoba starší 18, let, právnická osoba se 
sídlem na území České republiky nebo skupina osob (dále jen „svolavatel“). 
 
06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace 
 
Splnění oznamovací povinnosti. 
 
07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace 
 
Podáním oznámení zejména v písemné formě, a to na předtisku formuláře (ke stažení zde). 
 
08. Na které instituci životní situaci řešit 
 
Oznámení o konání shromáždění ve městě Ústí nad Orlicí je možné podat:  
poštou na adresu:  Městský úřad Ústí nad Orlicí 

Kancelář tajemníka 
Sychrova 16 
562 24 Ústí nad Orlicí 

 
e-mailem:    podatelna@muuo.cz 
 
datovou schránkou:   bxcbwmg 
 
osobně v písemné formě (bez využití poštovních služeb):  

podatelna Městského úřadu Ústí nad Orlicí 
Sychrova 16 - přízemí 

 
09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit 
 
Na Městském úřadě Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, kancelář tajemníka, odborný referent: Josef 
Řehůřek.  

https://www.ustinadorlici.cz/cs/urad/tiskopisy-meu/tiskopisy-ke-stazeni
mailto:podatelna@muuo.cz


Oznámení v písemné formě je nezbytné doručit alespoň 5 dnů před konáním shromáždění. 
Oznámení může být předloženo též osobně v pracovní den v době mezi osmou a patnáctou 
hodinou. K oznámení, které svolavatel podá dříve než 6 měsíců přede dnem konání 
shromáždění, se nepřihlíží. 
 
10. Jaké doklady je nutné mít s sebou 
 
Má-li se shromáždění konat pod širým nebem mimo veřejná prostranství, je svolavatel 
povinen k oznámení přiložit souhlas toho, kdo je vlastníkem, případně uživatelem pozemku. 
 
11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici 
 
Potřebný formulář naleznete v sekci Tiskopisy MěÚ –Kancelář tajemníka. 
 
12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit 

Nehradí se žádné poplatky. 

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení 
 
O zákazu shromáždění nebo době jeho ukončení rozhodne příslušný správní úřad 
bezodkladně, nejpozději však do 3 dnů od okamžiku, kdy obdržel platné oznámení. Vyvěšením 
na úřední desce je rozhodnutí oznámeno a svolavateli doručeno. Není-li v této lhůtě vyvěšeno 
na úřední desce příslušného úřadu písemné vyhotovení rozhodnutí o zákazu shromáždění, 
může jej svolavatel uspořádat. 
 
14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace 
 
Odbor dopravy, silničního hospodářství a správních agend města Ústí nad Orlicí 
 
15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány 

--- 

16. Elektronická služba, kterou lze využít 

Podmínky pro zaslání elektronického dokumentu zde. 

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje 
 

• Ústavní zákon č. 23/1991 Sb., kterým se uvozuje Listina základních práv a svobod 

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

18. Jaké jsou související předpisy 
 

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

• Zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů 

https://www.ustinadorlici.cz/cs/urad/tiskopisy-meu/tiskopisy-ke-stazeni
https://www.ustinadorlici.cz/cs/urad/elektronicka-podatelna-a-ds
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakon?q=23/1991%20Sb.
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakon?q=84/1990%20Sb.


 

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují 
 
Proti rozhodnutí úřadu o zákazu shromáždění může svolavatel podat do 15 dnů od jeho 
vyvěšení na úřední desce opravný prostředek ke krajskému soudu, v jehož obvodu je sídlo 
úřadu, který rozhodnutí vydal. Proti rozpuštění shromáždění může svolavatel nebo účastník 
shromáždění podat do 15 dnů námitky ke krajskému soudu, v jehož obvodu je sídlo úřadu, 
který shromáždění rozpustil. 
 
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností 
 
V případě nedodržení povinností se postupuje dle zákona (§ 14 zákona – přestupky, § 14a 
zákona – správní delikty). 
 
21. Nejčastější dotazy 

--- 

22. Další informace 
 
Poskytne níže uvedená kontaktní osoba odboru kancelář tajemníka telefonicky či osobně. 
V  případě osobní konzultace je vhodné se předem telefonicky ohlásit, neboť nelze zajistit 
přítomnost tohoto zaměstnance trvale z důvodu plnění pracovních úkolů i mimo budovu. 
 
23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z 
jiných zdrojů a v jiné formě 

• MINISTERSTVO VNITRA – Bezpečnostní politika 

24. Související životní situace a návody, jak je řešit 

--- 

25. Za správnost návodu odpovídá útvar 

Kancelář tajemníka 

26. Kontaktní osoba 

• Josef Řehůřek 

Telefonní čísla a emaily najdete v sekci Kontakty – Telefonní seznam – Kancelář tajemníka. 

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni 
 
27.02.2021 
 
28. Popis byl naposledy aktualizován 

http://www.mvcr.cz/clanek/extremismus-manual-pro-obce-k-zakonu-o-pravu-shromazdovacim.aspx
https://www.ustinadorlici.cz/cs/urad/kontakty/prehled-kontaktu/19-kancelar-tajemnika


01.07.2021 

29. Datum konce platnosti popisu 

--- 

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace 
 
NENÍ POVINNOST OZNAMOVAT: 

• shromáždění pořádaná právnickými osobami, která jsou přístupná pouze jejich členům 
nebo 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. 
 
VEŘEJNÝM SHROMÁŽDĚNÍM NEJSOU: 

• shromáždění osob související s činností státních orgánů upravená jinými právními 
předpisy, 

• shromáždění související s poskytováním služeb (průvodcovská, pohostinská, reklamní a 
podobně), 

• jiná shromáždění nesloužící výše uvedenému účelu (např. kulturní, zábavní, sportovní 
atd.). 

 
Naposledy aktualizovala: Bc. Radomíra Hájková 


