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Měststcy úřad Kroměříž
odbor dopravně správních agend
oddělení dopravy a silniěníhó hospodářství
Yelké náměstí 115
767 0t Kroměříž
V Praze, dne 2?. ěervrn 2014
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.Ž.aďatelje $zicka oyb_a. Povinný 1u19r<!je Městslrý úřad KroměříŽ, odbor dopravně
spravních agend, oddělení dopravy a silnien*o
hospoáářství, sídlem KroměříŽ, Velké

nríměstí 115.

Vsouladu sustanoverum $ 13 odst. 1 zak č,' 10611999

Sb' o

k informacím, ve znění pozdějších-předpisů"žadatelŽádá;il'hÁ;tÍ

A)
B)
C)
D)

svobodném přístrrpu

"á"á.irJ^i'ra"";,

Počet oznámení,_ včetrrě přidělené s4is9vé značky a obsabu
oaámení, v nichŽ je
ozrrámeno, žeřadatel řídívoziďo pod vlivem alkoiolíolcych
nápojů u to n období od
1. 1.20L2 do dne podríníŽádosti
Zpusob vyřízení podání (ozrrámení) uvedených pod písm.
A

Poěet ozniámení, včetně pfidělené_ spísovéznačky a obsahu
oznámeď, v nichŽ je
oznámeno, Že žzdate|při pronrísledovínívoziďa prirruson y
PČR či naestsrc poiicie
tzv' ''ujížděl'',_tedynerespektoval ust. 125c odst. i písm. Í)
bod 5 ákona ě. 361/2000
$
Sb., a to v období od 1. 1. 2012 do dne podání ádosů
Způsob vyfizení podríní(ozrrrímení)uvedených pod písm. C
S úctou
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odesílatel

JUDr. lvana Bukovská

e-mail

ivana. bu kovs ka@mesto-kromeriz.

telefon
odbor
oddělenÍ
datum

573 321 270

čj.

cz

občansko-správn Ích agend
dopravy a silničníhohospodářsfuÍ
4. července 2014
tN-19/2014

Poskytnutí informací dle zákona ě.í06/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů

VáŽený pane,
k

VašíŽádosti o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., v platném znění, doručenédne 30'6.2014, Vás

tímto Žádám v souladu s $ 14 odst'S písm. b) citovaného zákona, abyste svou Žádost doplnil a upřesnil.

VŽádosti o poskytnutí ínformace je mímo jiné uvedeno, Že Žádáte sdělit počet oznámení, včetně
spisové znaéky a obsahu oznámení, vnichŽ je oznámeno, Že Žadatel řídívozidlo pod vlivem

alkoholických nápojů a to v obdobi od 1.1.2012 do dne podáníŽádosti.

Vzhledem ktomu, Že policie oznamuje řidiče podezřelé jak zřízení pod vlivem alkoholických nápojů, a
to na základě pozitivních zkoušek provedených certifikovaným analyzátorem dechu, ale současně
oznamuje řídiče,kteří se odmítli podrobit vyŠetřenÍke zjištění,zda byli při řízení pod vlÍvem
alkoholických nápojů, není mi zVašíŽádosti zřejmé, vjakém rozsahu informace žádáte.ZdaŽádáte
informace pouze v těch případech, kdy se řidiěi podrobili dechové zkoušce, nebo zda Žádáte informace i
o přestupcích v případech, kdy bylo odmítnuto vyšetření, neboť přiodmítnutí vyšetření není zřejmé, zda
řidič skuteěně pod vlivem alkoholických nápojů byl.

Dále mi není zřejmé, zda Vám postačíkopie oznámení přestupku - kde je uvedena podstata přestupku,
nebo zda Žádáte celý obsah oznámení, kteý se můŽe skládat i z několika listů, neboť jsou zde kopie
výtisků z přístroje dráger, úřednízáznamy apod.

Žaaam Vás tÍmto o upřesnění VašíŽádosti, abych jí mohla vyhovět. Zároveň Vás informuji, Že
vyhledávání informací bude časově a papírově náročnévzhledem k délce období, na které se ptáte a
proto zřejmě dojde ke zpoplatnění podané informace.
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Městslry úřad KroměřÍž
odbor dopravně správních agend
oddělení dopravy a silničnÍhohospodářství
VeIké náměstí 115
767 01' Kroměříž
K

č. j.IN-l9/2014

Y Praze, dne

17. července 2014

Upřesnění
žádosti o poskytnutí informace

Žadate| je fyzickáosoba. Povinný subjekt je Městs[ý úřad Kroměříž,odbor dopravně
spnívních agend, oddělení dopravy a silničníhohospodářství, sídlem Kroměříž,Velké
náměstí l l5.

l

V souladu s ustanovením $ 13 odst. zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném pffstupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, Žadatp| Žádá o poslqyfrrutí následující informace:

A)

Počet oznrímení,věetně přidělené spisové znaěky a celého obsahu ozniímení, v nichž

je

oznámeno, že Žadate| řídífe podezřelý, že řídí)vozidlo pod vlivem
alkoholických nápojů, ve smyslu ust. $ 125c odst. L písm. b), c), d) zákona č.
361/2000 Sb., a to

B)
C)

v

období od 1 ' l . 2012 do dne podrání žádosti

Způsob výízenípodání (oznrímení)uvedených pod písm. A
Počet oznámení, včetně přidělené spisové znaěky a celého obsahu oznámení, v nichŽ
je ozniímeno, že Žadatel při pronáďedovrání vozidla příslušníkypČn ei Městské policie
tzll. "ujíŽděl'', tedy nerespektoval ust. $ 125c odst. 1 písm. f) bod 5 zákonač.361/2000
Sb., a to v období od 1. 1. 2012 do dne podrání žádosti

D)

Způsob vyřÍzeni podrání (oznrímení)uvedených pod písm. C

S úctou
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Městský úřad Kroměříž
Velké náměstí 115
767 u Kroměříž
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odesílatel

JUDr. lvana Bukovská

e-mail

ivana. bu kovska@ mesto-kromeriz. cz

telefon
oddě1enÍ

573 321 270
oběansko-správn ích agend
dopravy a silničníhohospodářství

datum

7.srpna2014

č.j.

lN-19/2014

odbor

r-

tel. +420 573 321 111
fax +420 573 33'l 481

Poskytnutí informací dle zákona č.106/í999Sb., ve znění pozdějších předpisů

VáŽený pane,
dne 30'6.2014 jsme obdrŽeli Vaši Žádost o poskytnutí informace, ttýkající se oznámení, kdy Žadatel řídí
vozidlo pod vlivem alkoholických nápojů vobdobí od 1.1.2012 do dne podání Žádosti, kterou jste
následně dop|nil a upřesnil.

Dovoluji si Vám sdělit, Že Vámi poŽadované informace jsou takového charakteru, Že jsme nuceni'
vsouladu sustanovením $ 14 odst.7 zákona ě. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu kinformacím, Ve
znění pozdějších předpisů, prodlouŽit lhůtu pro poskytnutí Vámi poŽadovaných informací, a to do
18.srpna 2014.
Důvodem prodlouŽeníje vyhledávání a sběr objemného mnoŽství oddělených informací.
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telefon

odbor
oddělení
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JUDr. lvana Bukovská
kovska@mesto-kromeriz. cz
573 321 270
občansko-správn ích agend
dopravy a silničníhohospodářství
18. srpna 20't4
tN-19/2014
iva na. bu

oznámení o vrúšiúhradv za poskvtnutí informace dle zákona č.106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k ínformacím, v platném znění
Vážený pane,
dne 30.6.2014 jsem obdržela Vaši žádost o poskytnutí informace, týkajícíse počtu oznámení
včetně celého obsahu, v nichž je oznámeno, že žadatel měl řídit vozidlo pod vtivem
alkoholických nápojů, ve smyslu ust. 9 L25c odst.1 písm. b), c), d) zákona č.36t/2ooo sb.,
v platném znění, způsob vyřízení těchto podání a dále počet oznámení včetně celého obsahu,
v nichž je oznámeno, že žadatel při pronásledování vozidla příslušníkyPČR či Městské policie
měltzv. ,,UjíŽdét", tedy nerespektovat ust. $ 125c odst.l písm.f) bod 5 zákona č. 361/2000 sb.,
v platném znění, to vše za období od L.L2.20t2 do dne podání žádosti.

Vzhledem k tomu, že Vámi požadovaný rozsah informací je velmi rozsáhlý a je za velmi dlouhé
období, nepodařilo se nám ani v prodlouženézákonné lhůtě připravit informaci celou, ale
pouze její část, a to za první pololetí roku 20L2.
Tato část, tedy rnýpisy ze L08 spisů, je pro Vás k dnešnímu dni připravena.
ovšem poskytnutí informace je podmíněno v souladu s ustanovením $ !7 zákona č. Lo6/!ggg
Sb', o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, a nařízením vlády č. L73/2oo6 sb.,
o zásadách stanovení úhrad a licenčníchodměn za poskytování informací podle zákona o
svobodném přístupu k informacím, zaplacením požadované úhrady.

Náklady jsou stanoveny v souladu se Sazebníkem úhrad za poskytování informací,
schválených Radou města Kroměříž dne 26.4.2ot2, a činí13.296,- Kč (slovy:

Tři ná

ďtisícdvěstědeva

d

esátšestkoru nčeských ).

Mimořádně rozsáhlé vyhledávání spočívaloV tom, že spisy musely blit nejdříve vyhledány
z archivu, ofocen z ních obsah spisu - několik stran, začerněny osobní údaje účastníkařízení,
znovu ofoceny kvůli anonymitě a poté vypracována tabulka s požadovanými údaji. Pro tak
rozsáhlé vyhledávání jsem musela ted', v době čerpání řádných dovolených, vyčlenit
pracovníka, který se vyhledávání věnoval, a to vobdobí od 2L.7.do 1.8. po dvou hodinách
denně, tedy 10 hodin týdně a dále jsem musela využítbrigádnice, která měla původně jinou
náplň práce, a to v rozsahu od 4.8. do 15.8. 40 hodin'

ffi

Městský úřad Kroměříž
Velké náměstí 115
767 01 Kroměříž

ť*Bilo'n,z

tel. +426 573 321 111

fax +420 573 33'l 481
www. mesto-kromeriz.cz

Počet ofocených stran je 2.t48 x 2,- Kč = 4.296,- Kč.
Počet hodin práce celkem je 60 x 150,- Kč = 9.000,- Kč.
Celkové náklady, které Vám účtujeme,tedy činí13.296,- Kč.

Úhradu nákladů můžeteprovést v hotovosti na pokladně Městského úřadu v Kroměříži, nebo
na účetměsta Kroměřížč. 8326340247/}Loo, variabilní symbol 6t7t2LLLoL.

Materiály si můžetevyzvednout po úhradě výše uvedených nákladů na odboru občanskosprávních agend MěÚ Kroměříž, tř.l.máje 3191, S.patro, přímo u mne nebo u Mgr.Dolákové,
vedoucí oddělení dopravy a silničníhohospodářství.
V případě zaslání materiálů poštou Vám bude v rámci dobírky ještě účtovánačástka za
poštovné dle sazebníku poštovníchslužeb.
omlouvám se, že požadovaná informace není celá, ale z časového hlediska nebylo toto možné
a silničního
hospodářství. Na dalšíčásti Vámi požadované informace pracujeme.

zajistit v zákonné !hůtě, abych neohrozila chod celého oddělení dopravy

Pokud do 60 dnů ode dne tohoto oznámení úhrada nebude zaplacena, žádost budeme nuceni
ustanovením 5 L7 zákona č. Lo6/t999 sb', o svobodném přístupu k informacím, ve
znění pozdějších předpisů, odložit.
v souladu s

S pozdravem
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občansko-správn ích agend

+

MÉEt6 RH€MtňÍž

Ktaiskému úřadu Zt{nrkého hraíe
Tr' Tornáše Bai2L,Po Box 220

76L907)ia,
prostřcdnictvím

Městského úřadu Kroměřž

odbor občansko-správďcb agend
ďďem tGoněř{ Vclké .ár'ěstí 1t5

V Praze,
K

dne 27. záůi 2074

ě. i.: IN-19/2014

Sdžnost na poatrrp pfi vyřizovríď žádogti o infotmaci ve smyslu ust. s 16a odst 1
Písm. d) zák č. 706/1999 Sb., o svobodném přísnrpu kinformacím, ve zněď
pozděiřích předpisů, ve věci nesorůIasu s výšírÉbrady

Stěžovatel j" fziďrí osoba. Stížoost směřde na PostuP povinoébo subjektu ve věci
poskytnutí ínfooacc' resp. požadováď ůhrady, Městskébo úřadu Kroměříž, odbot občanskosprávních agend' ďďem Kroměffž, velkéoáEěstí115.

Piedně ie Éebawést skutečaost, že žadatď nepožadovď rozsah infomaci jelž ie
povioný subjek žedatelt pípraven poskytnout
Žadarcď nejprve dne 30. 6. 2074, poté upřesoěnírn žádosti píse'''''ostíze dne 1?. 7. 2014
požadova| aby povínný subiekt poskyd aásledujícíiďomaci:

A)

Početo7támext, učctněpňděbzé spisouí ryačk1 a

B)

zpiÍnb yřígmípoitrití (rva"rr| rn&ýcbpodpírn.

q

celibo obsahn o7námcní, u

nicbi

je

ognóneno,

p

'l25c
žadatelřůlífc?odrpvil, + řídi) n$dhpod iliuan alkobolicpých nEi,i, w strryslu ast
'l.
odst l písn a, d, d) 4ikoru E 36t|2000 Sb., a to a obbbí od l. 2012 fu dnc podirí (ldwti

!

Á

Počet o4lánní, Ňlaě pfrd{hú ýisotú 4ačk1 a débo obsabt ogámn4 t nicbifu oppámcno, {
žadatď pfr pnnárkfuaání w{ilh, pfrrlrkikJ PCB' ň Měsfuhí policic tga, nýí{díť',ted1
nmýckÍoval ut s l25c odrt Í p{sn. l) bod 5 4iknru č. 36l / 2000 Sb., a to u obfubí od "
'l. 2012 do dne poůití
žáďtsri
'l

D)

Způsob

ryřírytípodiní(oryánení) rwdc1iitbpodpisn.

C

Mám,za to, že ověře'ní, zda bylo ozná.meao a pokud aao, jakým způsobeo bylo přpadné
ozurímegí(v zákonoýcb intenďch) řešeno,lze dozajisa zjistit a opatřit .''nohetn prostěji" zzdír,ím

jména, příjmeď či dalšícb osobnícb údajůžadátele, ienž o informaci žádá, do wideoce, Lterou
dozajisa povinaý subjektmrá k dispoáci ostatně ak jako v piípadě poskytnutí info..-ace PoIiď
Českérepubliky (viz. přítoha).

Žadatel totiž požadoval konlrrétnÍoznámeoí souviseiící s ieho osobou, aikoliv
vďkerá oznátnenÍ tyk"jíď se iioých osob, jež byla povinným subjektern přijatq pípadně
reJbováaa-

Žaďatď tak požadoval informacc v souvislosti s oznáBe-{- iebo osoby aapř. ve
smyslu ust. s 58 zák č.200/1990 Sb., přestupkovébo zákona, apod.
Je dozajisa nepravděpodobné' aby osoba žadatele o poskytnutí i.oformace vystuPovala u
poviorrého subieknr (příslušnéboorgánu), s obledem oa počet ''ofocenýcb stťeo||, ve 2.148
pfipadec\ ibý-i ďovy řečeno, je nemožné,aby osoba Libor Cápe\ byla oznámeoa povinoému
subiektu v počtq kteý by se jen částečně mobl píblížitk poěnr "ofoceuých stranl!' ieaž poviooý
subiekt opaďil.

Povinný subjekt ie povibea výši rfihrady ptakázzt způsobeo nevyvolávaiíď pochybnoeti'
zejrar:nz aa zďIcJadé individuálnÍ kalkrrlace nlíldadů.Yýše úbrady by měla co nejpřesněji
odpovídat sturcčně vynaložeaým sjíHedům'kdy žadatel lná v daaém případě za to, že nebylo
takto rozsáblébo vyhledávání zapoďebí, bylo zccla nadbytečaé,ěírni 6ghly vzaikaout nejeo
neodrivodněné nákladn alc i pnrtahyvc vyfizcď žádosti o poskytnutí informace.

oohl povinný subjek požadovat rihrndrr, muscjí bfi současně sploěoy ryto
tři základní porlrnínty; musí se jednat o úh'adu oáHadů spojených s nětrerou s ónností
obsažeoýcb v usr $ 17 odst 1; poviooý subje&tousí tuto skutečaost žadatď pGemně sdělit před
poskytnutím iďotmace; azejmélaie třeba požadavek $zu1lxcďiuhrady xdgkvitním zprisobem

K tomq

aby

oduvodniq tedy přesně ur'ést způsob výpočtu a práv:ní drivod požadované úhrady v souladu s
$ 17 odsr 3 zíkogz o wobodoém přísnrpu kiďormacím a naffzeaímvláE č,.173/200ó sb.

Mám za to, že povinný subjekt s otrledem k obsabu konkrétnížádosti o poskytnutí
iďomace nemůžeuoést břemeno týkaiícÍsc uvedení právnfro důvodu požadovaaéúhrady,
neboť požaduie úbadu za poskytnud oďišné infotmace, než o kterou byl žadatelem
dožadován-

je oejen nepfiměřená,
Jsem přewědčeo" že požzdclllaaá úhÍadaza poskytnutí info'..'oce
nálr|ldy
se tyto oámidry
v
případě
(vědom si toho, že daném
mnobonásobně přesabuiíď skutečaé
mohou uplatnitv přpadoém občaaskémsoudaím fu.o$,ale tež zcdabu opodstatněď.

t'ze tak r:zavříg že pokud by důvodem oďožeoí žádosti bylo nezaplracenÍ staoovenýcb
oíkladů'přezkor:mával by příďušný soud věcně také otázku výšífůrady a iejí drůvody. Tím je
ostatně zaiištěna nejeo ochraaa žadatele, ale povínný subiekt oebude mít (pípadně) prostor k
zoeužívini oznáaeni o uhradě k tomq aby neposkytnul požadovaaéinformace, neboť pípadoé
rozbodnutí o odloženížádosti pí ncuhrazcď sdělené čá'tly by byt" Ílr:too cháPat jako

jínžbyžadateli bylo jeho vďejné subjektivníprávo na inťomaci
soudu, aby toáod! zda se tak stalo po Právu

vrchnostenským aktem'
a je

pak na správní"n

upřeoo,

Na podkladě výše wedeného podávám etížnost na PoshrP povinneho subjeknr při
vyťzov,Ání,,Žádostíoúfo''',aci",vsouladusrxr$16aodse1pÍsm.flzákonaosvobodaé".,
přístupu kinfomacírn

;r

l-

Žádost o posk1arruď iaÍornace ze dae 26. 6. 2014
Žádost ýodle zlík ě. 106ftggg Sb., o svobodaá,n pžÍstupuk iaÍotuacÍm o dporrěď, č. i. Rrz-B9a/ČI-2a* Í1MPI

potíďe

Če*e republiky

Kraiské ředitdstvÍ policie Zl ínskéfiokraje
Úzenrní odbor KroměříŽ
obvodnlodděení H ulÍn

DruŽbač. p.1í98

7E824 H ulín

V Prae dne26. Evna2014

Žaoost o poskytnutí informace
Žaaa je14iď<áooba fuvinný $bj€kt je Folicie Č€*é republilcy, Kri*é ředitdsví
policie ZtÍnd<*ro kr:iq Úz€ínnÍ odbor KrorrĚtŽ obvodnÍ odděenÍ HulÍn' ďdlon Hulin,
DruŽbač. p.11s.
Vguldu

lW1s $'

o srobodnán přl*upu
stÉanovenírn$ 13 odď. 1 zác č'
pod<ytnutí
inforne
nádujíd
předpiď,
podqšďl
žáá.no
k inforrrdm, vezt&rí

A)

Počď zpraovaýďr pÍwrrnoďi (úředníďr zfu1ar,ú, ozrárrení přesupků d o$ďnÍďt
včdněčídajedndhoaobsďru.písrrrq{i, v gwišoši stal. "ujÍá&tírrť' Ťaaddepň
pČR Úarrní odbor KrorrrďÍi obvodnÍ odděerrÍ Hulín, teJy
iron#áorerÍvoziďá přÍdu$iky
podďarÍ z nerespektovárÍ u*. s 125c od$. 1 písn. 0 bod 5 zá<ona e 3fi/ 2m0 $., (ze srany
Ždďde) ato v obdobÍ od í. 1.fr:12do dnepod*tÍ Ž#oďi
podnáů),

B)

Způob vyříElÍ t#rto úřednÍÓ fu'wttťl, ozrárrerrí řj osdnÍďr podnéůwedaýdt

pod bodernA

Sridou

/

KRAJsKE ŘED|TELSTVÍ pottcte zllrusrÉHo KRAJE
Kancelář teditele

oddělení tisku a prevence

#ips'frat.ry

'@'.@B-

ffiffi.r

,cj-,Jfr

Č.1. xnez-zsgo1 /ČJ_2o1 4-1 5ooPl

ltlý3Ňí|

Zlín 10. července 2014
Počet listů: 1

VáŽený pan
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Žádost occle zák. č. 106/1999 sb.' o svobodném přÍstuou k informacím - odpověď
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k VašíŽádosti o inÍormace sdělujeme následujíci:

lD

A) Ve vztahu k t{v.

při pronásledování vozidla
,,ujíŽděni" Žadatele (tedy pana
přislušníky PČR. konkrétně policistů z obvodního-oddělenÍv Hulíně, v souvislosti
s nerespektovánim ust. $ 125c odst. 1 písm. f) bod 5 zákona č. 361/2000 Sb', v období od
1. 1. 2a1? do 30. 6' ?au, neevidujeme žádný takový přestupek;,lédy ani Žádný

spisový materiál.

.t

B) S odkazem na odpověď pod

bodem A je bod B irelevantní.
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S pozdravem

Vyřizujě: nprap. Petr Jaroš

Iel' č.: 974 662 20s

plk. Mgr- Pavel Nesvadba
řediteI kanceláře ředitele

t7

J. A. Bati 5637
760 01 Zlín

ffi

Tel.: +420 974 662 209, 602 187 958

Emaíl: krpztísk@pcr.cz

Městský úřad Kroměříž

ffiE lffiiln?n'z

Velké náměstí115
767 01 KroměříŽ
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e

111

331 48'l
www. m esto-k rome ri.- cz

odesílatel

JUDr. lvana Bukovská

e_maíl

ivana. bukovska@mesto-kromeriz.cz

telefon

573 321 270

odbor
oddělení

občansko-správních agend
dopravy a silničníhohospodářství

datum

6.října2014

č.j.

lN-19/2014

pojkvtnutí inlormacg dle zákona č.105 11999 Sb..
o'uobodné' oří'tupu k ínfo'''.í'.uol.iňéň'nffi

Prominutí nákladů

-

tel. +420 573 321

fax +420 573

!a

Vážený pane,
na základě Vašížádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 sb., o svobodném
přístupu k informacím, v platném znění, pod č'j. lN-19/2o14, jsem Vám dopisem
ze dne
t8.8.20t4, který jste obdržel dne 26'9.2OL4, vyzvala k úhradě nákladů za toto poskytnutí
informace.

Na základě Vašístížnosti, podané na Městský úřad v Kroměříži dne 30.9.20].4, Vám
tuto
úhradu promíjím.
Vaši žádost o informaci jsem si špatně vyložila a přichystala Vám informaci jinou než jste
požadoval a která by stála uvedenou částku. Za toto se omlouvám, svou
výzvu k úhradě

nákladů ze dne 18.8.2014 ruším.

Zároveň Vám zasílám informaci, kterou jste požadoval:
ad A) počet oznámení: 1
ad B) způsob vyřízení: Dne 13.8.2013 bylo vydáno rozhodnutí č.j' MeUKM
/o4gggg/2o.13, které
bylo rozhodnutím KÚ ZK č'i. KUzL-7L368/2o3 ze dne z4.4.2o74ve výrokové části ohledně
udělené sankce změněno, přičemž došlo ke sníženísankce pokuty z 40 tis. na 32 tis. a sankce
zákazu činnosti spočívajícího
v zákazu řízení motorových vozidel sníženaz 20 měsícůna 16
měsíců,v jeho zbytku bylvýrok o vině io náhradě nákladů spojených s projednáním přestupku
potvrzen' Rozhodnutí nabylo právnímoci dne 5.5.2oL4. Nyníje podána žaloba na
Krajském
soudě v Brně, výkon rozhodnutí byl odložen do rozhodnutí soudu.
ad C) počet oznámení: 0
ad D) způsob vyřízení: vzhledem k počtu 0

S pozdravem

- bezpředmětné'
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JUDr. lvana Bukovská
-(, \
vedoucí odboru občansko+f,lNn agend
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