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Osvědčení  

 
Krajský úřad Olomouckého kraje, dále jen „správní orgán“, podle ustanovení 
§  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“) a dle 
§  155 odst.  2  zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, 
osvědčuje k datu 6. 12. 2021 přijetí oznámení právnické osoby – Jeseníky – Sdružení 
cestovního ruchu, se sídlem Palackého 1341/2, 790 01 Jeseník, IČ 68923244, 
o konání veřejné sbírky. 

Účel  sb í rky  

„Rozvoj infrastruktury, cykloturistiky a běžeckého lyžování turistické oblasti 
Jeseníky: 

- Oprava a instalace turistického, cyklistického a lyžařsko-běžeckého 
značení 

- Oprava a instalace map 
- Oprava a instalace nabíjecích stanic pro elektrokola 
- Údržba lyžařských-běžeckých stop.“ 

 

Sbírka bude prováděna na území ČR, od 7. 1. 2022 na dobu neurčitou, formou: 

- shromažďováním příspěvků na předem vyhlášeném zvláštním 
bankovním účtu číslo 283995131/0300, zřízeném pro tento účel  
u Československá obchodní banka, a.s., Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, 

- pokladničkami, 



- prodejem předmětů, jestliže je příspěvek zahrnut v jejich ceně, 
- dárcovskými textovými zprávami prostřednictvím telekomunikačního 

koncového zařízení. 

Roční průběžné vyúčtování bude zpracováno vždy ke dni 31. prosince. 

Kontrolu a dozor nad konáním veřejné sbírky provádí dle § 24 odst. 1 zákona 
o veřejných sbírkách, Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor kontroly. 
 
Fyzická osoba oprávněná jednat ve věci sbírky jménem právnické osoby:  
Mgr. Tomáš Rak, ředitel J-SCR, nar. 12. 4. 1978 v Novém Jičíně. 
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