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OSVĚDČENÍ 

vydané Krajským úřadem Plzeňského kraje , odborem vnitřních věcí a krajský 
živnostenský úřad v souladu s ust. § 4 odst. 1 zákona č . 117/2001 Sb ., o veřejných 
sbírkách a o změně některých zákonů , ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon 
o veřejných sbírkách"), kterým se osvědčuje datum 

25. říjen 2019 

jako datum přijetí oznámení o konání veřejné sbírky, jejímž oznamovatelem je spolek 
ROKYCANŠTÍ PATRIOTI , se sídlem Josefa Knihy 183, 337 01 Rokycany, IČO : 
22881832. 

Oznamovatel konání ve řejné sbírky - spolek ROKYCANŠTÍ PATRIOTI , se sídlem 
Josefa Knihy 183, 337 01 Rokycany, zastoupený předsedou spolku Ing. Tomášem 
Radou , nar. 1 0.7.1966, trvale bytem Josefa Kn ihy 183, Rokycany splnil všechny 
podmínky podle zákona o veřejných sbírkách pro vystavení osvědčen í ve smyslu ust. 
§ 4 odst. 1 tohoto zákona . Účelem sbírky je získání finančních prostředků na 
restaurování varhan umístěných v kostele Panny Marie Sněžné v Rokycanech, které 
jsou kulturní památkou zapsanou v Ústředním seznamu kulturních památek ČR pod 
rejstříkovým číslem 34/124 . 

Datum zahájení veřejné sbírky: 
sbírka bude zahájena dnem následujícím po dni doručení tohoto osvědčení (§ 7 
zákona o veřejných sbírkách) 
Sbírka je konána na dobu: neurčitou 
Osoba oprávněná jednat ve věci veřejné sbírky: 
Ing. Tomáš Rada, nar. 10.7.1966, trvale bytem Josefa Knihy 183, Rokycany 
Území, na němž se bude sbírka konat: · 
Plzeňský kraj 
Den v roce , ke kterému bude zpracováno roční průběžné vyúčtování podle§ 24 odst. 
2 zákona o ve řejných sb írkách : 
31.1. 
Způsob provádění veřejné sbírky: 

• shromažďováním příspěvků na předem vyhlášeném zvláštním bankovním 
účtu zřízeném pro tento účel u banky 
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• pokladničkami 
Podmínky pro otevření a zjištění obsahu pokladniček : oznamovatel bude postupovat 
dle§ 11 zákona o veřejných sbírkách 
Číslo zvláštního bankovního účtu: 
2342549/5800 
Název a adresa banky, u níž je zřízen zvláštní bankovní účet: 
J&T BANKA, a.s., Pobřežní 297/14, 186 00 Praha 8 

Ing . Jan Nový 
vedoucí odboru vnitřních věcí 
a krajský živnostenský úřad 
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