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Statutární město Opava
Horní náměstí 69
746 26 Opava
Žádost o poskytnutí záštity 
dle Zásad ocenění a poct Statutárního města Opavy
Adresa trvalého pobytu
Adresa sídla
Označte prosím zda chcete podání vyplnit za osobu nepodnikající (Fyzická osoba), osobu podnikající (Fyzická osoba podnikající), nebo právnickou osobu.
A. Žadatel:
Kontaktní adresa
B. Akce, nebo aktivita:
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Informace pro žadatele:
1. Úplné znění Zásad a ocenění SMO je k dispozici na odboru Kancelář primátora Magistrátu města Opavy, Horní náměstí 69, nebo na www.opava-city.cz
2. Záštita primátora SMO a záštita náměstka SMO je zpravidla poskytována na jednorázové či krátkodobé akce, záštita SMO pak i na akce dlouhodobějšího charakteru.
3. Protože o poskytnutí záštity SMO a případném povolení užívání znaku či loga města rozhoduje rada města, je nutné žádost podat nejméně 30 dní před konáním
akce, nebo zahájením dlouhodobějších aktivit.
 
Poučení
emailem (vytištěné + podepsané + naskenované)na adresu: posta@opava-city.cz
 
Připravujeme verzi pro použití kvalifikovaného certifikátu a plně elektronické odesílání
poštou, nebo osobně na adresu:
 
Magistrát města Opavypodatelna úřaduHorní náměstí 382/69, 746 26 Opava
Vyplněný formulář doručte: 
Níže podepsaný žadatel bere na vědomí, že poskytnutí záštity je čestnou poctou a neplyne z ní nárok na finanční či jiné zajištění akce/aktivity. Dále bere na vědomí, že v odůvodněných případech může být záštita odejmuta.
Žádost o poskytnutí záštity 
dle Zásad ocenění a poct Statutárního města Opavy
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C. Typ požadované záštity:
D. Požadavky na město / primátora / náměstka primátora:
E. Povolení bezplatného užití/užívání znaku města, nebo loga města pro uvedenou akci/aktivitu:
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