Zápis a usnesení z jednání rady města číslo 44
ze dne 15. 7. 2020 na MěÚ v Horšovském Týně
Přítomni: Ing. Josef Holeček, David Škopek, Mgr. Renáta Karbanová, Iva Peteříková
Omluveni: MUDr. Ondřej Plášil, Ing. Eva Princlová – tajemnice MěÚ
3) Kontrola plnění usnesení RM č. 43
a) 42/22 RM projednala návrh aktualizovaných pravidel přidělování bytů v majetku města
a zásady pro přidělování bytů zvláštního určení upravující pronajímání bytů v majetku města
Horšovský Týn. RM postupuje tento návrh k projednání v komisích RM - Komise pro
přidělování bytů v DPS a Bytová komise, a ukládá těmto komisím vyjádřit se k návrhu pravidel
nejpozději do 22.6.2020. RM 43 konstatuje, že pravidla byly projednány v komisích a jsou bez
připomínek. Revizi provedl i pověřenec GDPR. Po zapracování revize budou pravidla odeslána
ke kontrole na dozor MVČR. RM 44 projednala připomínky dozoru MVČR, po zapracovaní
připomínek právničkou města zpět do RM. Vyřizuje místostarosta.
b) 42/29 RM ukládá OMIM připravit do jednání RM plnění usnesení RM 19/8 - a) dopravní
řešení dolní části náměstí Republiky – sjednocení parkovacího režimu tj. parkovací hodiny po
obou stranách komunikace. RM se přiklání ke sjednocení režimu parkování na celém náměstí
Republiky. RM 42 ukládá připravit cenové nabídky a možnosti výběru poplatků za parkování.
RM 43 ukládá MP ve spolupráci s ODSH provést kontrolu dopravního značení na náměstí
Republiky. Dále RM ukládá KS ve spolupráci s právničkou připravit návrh změny nařízení
Města Horšovský Týn č. 2/2012 o maximálních cenách za služby parkovišť a nařízení č. 2/2007
a 3/2007, kterým se upravuje stání sil. mot. vozidel na místních komunikacích a vymezují se
oblasti s placeným parkováním. RM 44 předložena cenová nabídka na úpravu stávajících
parkovacích automatů na bezhotovostní platbu a pořízení 1 nového parkovacího automatu
(solár) do spodní části náměstí. RM souhlasí s pořízením po zajištění financování v RO č.4.
Vyřizuje OMIM, KS, právnička, ODSH, OFŠ.

4) Nové body k projednání
44/1 RM po projednání schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a
dohody o umístění stavby mezi městem Horšovský Týn a společností ČEZ Distribuce a.s.
Teplická 874/8, 405 02 Děčín, zastoupená společností STEMONT JS s.r.o., Hřbitovní 281,
Horšovský Týn. Věcné břemeno spočívá v právu zřízení a provozování zemního kabelového
vedení NN – „H. Týn, DO, Puškinova, č.parc.106/1 – kNN č. IV-12-0015579/1/VB“ a to na
pozemcích města 2274/1, 2278/22, 108/2 v k.ú. Horšovský Týn, vstupu a vjezdu na dotčené
pozemky v souvislosti se stavbou ve prospěch budoucího oprávněného: ČEZ Distribuce a.s. –
vlastníka a správce zemního kabelového vedení NN. Věcné břemeno bude zřízeno za
jednorázovou úplatu ve výši 200,- Kč/bm + DPH v platné výši, za umístění nadzemní stavby
technického zařízení inženýrské sítě 500,- Kč + DPH v platné výši. Minimální sazba činí
10.000,- Kč + DPH v platné výši. Rozsah zatížení pozemku věcným břemenem bude vyznačen
v geometrickém plánu vyhotoveném po dokončení stavby. RM pověřuje starostu podpisem této
smlouvy. Řeší odbor MIM, pro účely RM vyřadit z usnesení.
44/2 RM po projednání schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
a dohody o umístění stavby mezi městem Horšovský Týn a společností ČEZ Distribuce a.s.
Teplická 874/8, 405 02 Děčín, zastoupená společností STEMONT JS s.r.o., Hřbitovní 281,
1

Horšovský Týn. Věcné břemeno spočívá v právu zřízení a provozování zemního kabelového
vedení NN – „H. Týn, DO, č.parc .477/12 – kNN č. IV-12-0015612/1/VB“ a to na pozemcích
města 477/1, 1578/29, 1578/61 v k.ú. Horšovský Týn, vstupu a vjezdu na dotčené pozemky v
souvislosti se stavbou ve prospěch budoucího oprávněného: ČEZ Distribuce a.s. – vlastníka
a správce zemního kabelového vedení NN. Věcné břemeno bude zřízeno za jednorázovou
úplatu ve výši 200,- Kč/bm + DPH v platné výši, za umístění nadzemní stavby technického
zařízení inženýrské sítě 500,- Kč + DPH v platné výši. Minimální sazba činí 10.000,- Kč +
DPH v platné výši. Rozsah zatížení pozemku věcným břemenem bude vyznačen v
geometrickém plánu vyhotoveném po dokončení stavby. RM pověřuje starostu podpisem této
smlouvy. Řeší odbor MIM, pro účely RM vyřadit z usnesení.
44/3 RM po projednání schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a
dohodu o umístění stavby mezi městem Horšovský Týn a společností ČEZ Distribuce a.s.
Teplická 874/8, 405 02 Děčín, zastoupená společností STEMONT JS s.r.o., Hřbitovní 281,
Horšovský Týn. Věcné břemeno spočívá v právu zřízení a provozování zemního kabelového
vedení NN – „H. Týn, DO, Velké Předměstí – kNN č. IV-12-0015595/2/VB“ a to na pozemku
města 1239/1 v k.ú. Horšovský Týn, vstupu a vjezdu na dotčený pozemek v souvislosti se
stavbou ve prospěch budoucího oprávněného: ČEZ Distribuce a.s. – vlastníka a správce
zemního kabelového vedení NN. Věcné břemeno bude zřízeno za jednorázovou úplatu ve výši
200,- Kč/bm + DPH v platné výši, za umístění nadzemní stavby technického zařízení
inženýrské sítě 500,- Kč + DPH v platné výši. Minimální sazba činí 10.000,- Kč + DPH v
platné výši. Rozsah zatížení pozemku věcným břemenem bude vyznačen v geometrickém
plánu vyhotoveném po dokončení stavby. RM pověřuje starostu podpisem této smlouvy. Řeší
odbor MIM, pro účely RM vyřadit z usnesení.
44/4 RM se seznámila s výsledkem výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu na
stavební práce pod názvem „revitalizace zahrady při ZŠ Horšovský Týn, v přírodním stylu – 1.
etapa – učíme se venku“. Výzva byla zaslána čtyřem zájemcům. Na adresu zadavatele ve
stanovené lhůtě dorazily 3 nabídkové ceny. RM se shoduje s názorem hodnotící komise a
přiděluje tuto veřejnou zakázku uchazeči s nabídkovou cenou: Šumavské zahrady s.r.o., Pod
Vodárnou 407, 340 21 Janovice nad Úhlavou, s nabídkovou cenou 781.903,75- Kč tj. vč. 21%
DPH 946.103,53- Kč s DPH, Předmětem veřejné zakázky je: výběr zhotovitele stavebních prací
dle projektové dokumentace. RM pověřuje starostu podpisem smluvy o dílo, po zajištění
financování v RO č.4 pro rok 2020. Řeší odbor MIM, pro účely RM vyřadit z usnesení.
44/5 RM se seznámila s příkazní smlouvou za „výkon TDI na akci: Horšovský Týn –
Semošice, kanalizace, vodovod a vodovodní přípojky. Předmětem smlouvy je výkon
koordinátor BOZP nad prováděnými pracemi. RM souhlasí s částkou 180.000,- Kč/bez DPH.
RM pověřuje starostu podpisem příkazní smlouvy. Řeší odbor MIM, pro účely RM vyřadit z
usnesení.
44/6 RM projednala žádost společnosti STEMONT JS s.r.o., Horšovský Týn o souhlas města
Horšovský Týn jako vlastníka sousedních pozemků – parc.č. 1609/4, 1613/7 k.ú. Horšov ke
stavbě „Horšov, DO, č. Parc. 1613/2 – kNN, IV-12-0016272“. V rámci této stavby dojde k
napojení pozemku parc.č. 1613/2 (vlastníkem je Jungová Aneta) na zařízení distribuční
soustavy společnosti ČEZ Distribuce a.s. Nová přípojková skříň bude umístěna na pozemku
1613/2, kde dojde i k napojení na stávající zemní kabel. Pozemky města nebudou montážními
pracemi dotčeny, nicméně se bude přes ně přistupovat k místu stavby. RM souhlasí se stavbou
dle předložené situace za podmínky, že v případě poškození budou pozemky města uvedeny do
původního stavu na náklady investora stavby. Řeší odbor MIM, pro účely RM vyřadit z
usnesení.
44/7 RM projednala žádost projektanta společnosti ELEKTROMONTÁŽE TOUŠ s.r.o.,
Topolová 68, Úherce o vyjádření ke stavbě „Horšovský Týn, DO, parc.č. 759/23 – kNN“, která
se dotkne pozemku města KN 758/9, k.ú. Horšovský Týn. Nově bude zemním kabelem
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připojen pozemek KN759/23, RM souhlasí se stavbou dle předložené situace. Podmínky pro
vstup na pozemek města dotčeného stavbou určí správce místních komunikací a veřejného
prostranství – BYTES HT spol. s.r.o. Horšovský Týn, zhotovitel stavby uzavře před zahájením
prací s touto společností dohodu o užívání pozemku. RM dále po projednání schvaluje Smlouvu
o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-120015502/VB/01 „ Horšovský Týn, DO, parc.č. 759/23 – kNN“, která se dotkne pozemku města
KN 758/9, k.ú. Horšovský Týn, která bude uzavřena mezi městem Horšovský Týn a společností
ČEZ Distribuce a.s. Děčín.. Věcné břemeno bude zřízeno za jednorázovou náhradu ve výši
200,- Kč/bm + DPH v platné výši, umístění nadzemní stavby technických zařízení inženýrských
sítí za kus činí 500,- Kč + DPH v platné výši, minimální sazba činí 10.000,- Kč + DPH v platné
výši. Rozsah zatížení pozemků bude vyznačen v geometrickém plánu, vyhotoveném na
náklady budoucího oprávněného. RM pověřuje starostu podpisem smlouvy. Řeší odbor MIM,
pro účely RM vyřadit z usnesení.
44/8 RM projednala žádost pana M.P. o pronájem části pozemku parc. č. 2305/1 v k. ú.
Horšovský Týn o výměře 52 m2. Jedná se o části pozemku města, které jsou připlocené k
přídomní zahradě u domu č. p. 9 v ul. Sady Petra Bezruče. RM upřednostňuje nájem/pacht této
části pozemku a ukládá odboru MIM zveřejnit záměr města, kterým se přenechá do
nájmu/pachtu část pozemku parc. č. 2305/1 v k. ú. Horšovský Týn. Pachtovné 2,50 Kč/m2 od
roku 1999 je navyšováno o inflační koeficient uznaný státem a zveřejněný ČSÚ. Pro rok 2020
činí výše pachtovného 4,41 Kč/m2 za rok. Po uplynutí lhůty zpět do jednání RM. Řeší OMIM.
Pro účely RM vyřadit z usnesení.
44/9 RM pověřuje paní Irenu Němcovou, referentku odboru sociálních věcí MěÚ Horšovský
Týn k zastupování Města Horšovský Týn při jednání ve věci podaného návrhu na schválení
právního jednání – souhlas se změnou trvalého bydliště omez. Julia Dudáše, nar. 17.5.1965,
trvale bytem Horšovský Týn, Hřbitovní 143, vedvedené u Okresního soudu v Domažlicích pod
č.j. 13 P 201/2019, 4 P a Nc 207/2020. Vyřizuje OSV. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
44/10 RM pověřuje pí. Irenu Němcovou, referentku odboru sociálních věcí MěÚ Horšovský
Týn k zastupování Města Horšovský Týn jako opatrovníka pro řízení ve věci posuzovaných:
Emilie Kuthanové, nar. 28.1.1942 a Jaroslava Kuthana, nar. 6.9.1939, oba trvale bytem Srby
30, před Okresním soudem v Domažlicích o návrhu na omezení svéprávnosti a opatrovnictví
člověka vedené pod č.j. 13 Nc 420/2020, 13 Nc 421/2020, 8 P a Nc 208/2020, 8 P a Nc
209/2020, 8 P a Nc 210/2020, 8 P a Nc 211/2020. Vyřizuje OSV. Pro účely RM vyřadit z
usnesení.
44/11 RM projednala informaci OMIM ve věci plánovaného vodovodu v ulici Járy Cimrmana.
V současné době není možno zřídit služebnost z důvodu omezení jednání a zastupování
opatrovníkem jednoho z vlastníků dotčených pozemků. RM souhlasí s pozastavením řešení
zajištění příslušného povolení a následnou realizací stavby do vyřešení majetkoprávních vztahů
pozemků, které budou dotčeny plánovanou stavbou vodovodního řadu. Vyřizuje OMIM. Pro
účely RM vyřadit z usnesení.
44/12 RM projednala vyjádření paní M.H. obyvatelky ulice K terénu ke zveřejněné informaci
na úřední desce týkající se změny tréninkové doby uvedené ve výpůjční smlouvě mezi městem
Horšovský Týn a AMK Horšovský Týn. RM ukládá KS pozvat výše uvedenou a zástupce AMK
do příštího jednání RM. Vyřizuje KS.
44/13 RM projednala informace AOS EKO-KOM o změně sazebníku odměn a koeficientů
bonusových složek (ceník) a o zahájení programu podpory rozvoje sběrné sítě na kovy od 1.
července 2020, RM v současné době nesouhlasí s objednáním samolepek na dotřiďování kovů
u firmy AOS EKO-KOM, bude řešeno až při změně obecně závazné vyhlášky o stanovení
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů. Vyřizuje OŽP, pro účely RM vyřadit z usnesení.
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44/14 RM projednala žádost Sdružení pro obnovu kaple ,,Srdce Ježíšovo“ v Kocourově
o vyplacení 1. splátky ve výši 6.000 Kč za splnění závazků v oblasti údržby veřejného
prostranství a úkolů dle smlouvy s městem za rok 2020. Odbor ŽP MěÚ potvrdil splnění
závazků. RM souhlasí s vyplacením částky. Vyřizuje KS a OFŠ, pro účely RM vyřadit
z usnesení.
44/15 RM projednala žádost OS Hašov o vyplacení 1. splátky ve výši 8.000 Kč za splnění
závazků v oblasti údržby veřejného prostranství a úkolů dle smlouvy s městem za rok 2020.
Odbor ŽP MěÚ potvrdil splnění závazků. RM souhlasí s vyplacením částky. Vyřizuje KS
a OFŠ, pro účely RM vyřadit z usnesení.
44/16 RM projednala žádost SDH Horní Metelsko o vyplacení 1. splátky v celkové výši
10.000 Kč za splnění závazků v oblasti údržby veřejného prostranství a úkolů na úseku požární
ochrany dle smlouvy s městem za rok 2020. Odbor ŽP MěÚ potvrdil splnění závazků. RM
souhlasí s vyplacením částky. Vyřizuje KS a OFŠ, pro účely RM vyřadit z usnesení.
44/17 RM přidělila dotaci z rozpočtu města ve výši 15.000 Kč a současně schválila
veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální dotace společnosti Film Servis Plzeň s. r. o.
na finanční podporu filmového festivalu – letního kina na zámku v Horšovském Týně. Vyřizuje
OFŠ, pro účely RM vyřadit z usnesení.
44/18 RM projednala návrh smlouvy mezi městem a Plzeňským krajem o poskytnutí účelové
dotace z rozpočtu Plzeňského kraje v rámci programu „Obnova historického stavebního fondu
v památkových rezervacích“. Předmětem smlouvy je poskytnutí účelové finanční dotace určené
na celkovou opravu kaple Panny Marie Bolestné, p. p. č. 2252/1 ve výši 50.000 Kč. RM souhlasí
s návrhem a pověřuje starostu podpisem. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
44/19 RM projednala podnět pana M.M. se žádostí o nápravu stékání dešťové vody z MK v
ulici K Terénu v Horšovském Týně. RM postupuje věc správci komunikace Bytes HT. Vyřizuje
Bytes HT. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
44/20 RM projednala žádost o povolení uspořádání ,,pouťového posezení“ za hudebního
doprovodu ve dnech 24.7. – 26.7.2020. RM bere na vědomí konání akce v době konání
Anenské pouti a upozorňuje na omezený režim v neděli 26.7.2020 do 22:00 hodin. Vyřizuje
KS. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
44/21 RM projednala podnět paní J. Ch. týkající se provozní doby a řádu sportoviště na
stadionu v ul. Masarykova. RM konstatuje, že areál stadionu je veřejnosti přístupný pro účely,
ke kterým je zřízen, v době dle provozního řádu, za provoz odpovídá TJ Dynamo Horšovský
Týn, z.s.. Vyřizuje KS. Pro čely RM vyřadit z usnesení.
44/22 RM po projednání přidělila z rozpočtové kapitoly Individuální dotace organizacím
na společenské a kulturní akce v roce 2020 dotaci a současně schválila veřejnoprávní smlouvu
žadateli US Cars Friends z.s. na multikulturní akci konanou 29.8.2020 v Oplotci ve výši 15.000
Kč. Vyřizuje OFŠ. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
44/23 RM projednala žádost pana J.H. o povolení vjezdu na MK – příjezdovou polní cestu ke
kostelu sv. Anny na vršíčku za účelem konání svatby dne 1.8.2020. RM souhlasí s povolením
vjezdu na komunikaci uvedeného dne. Vyřizuje KS. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
44/24 RM projednala nabídku na zakoupení monografie Rudolfa Kabeše, autora pomníku
osídlencům v Horšovském Týně za cenu 600 Kč. RM neschvaluje zakoupení publikace.
Vyřizuje KS. Pro čely RM vyřadit z usnesení.
44/25 RM projednala žádost Mgr. Michaely Fišerové Rozbrojové, režisérky a dramaturgyně
tvůrčí skupiny náboženských pořadů ČT o umožnění natáčení reportáže v Kapucínském
klášteře v Horšovském Týně do pořadu Křesťanský magazín. RM souhlasí s natáčením
reportáže v tomto objektu. Vyřizuje KS, Bytes HT. Pro čely RM vyřadit z usnesení.
44/26 RM projednala žádost Správy železnic, státní organizace a souhlasí se zrušením přejezdů
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P680 a P679 za podmínky vybudování nové účelové komunikace od přejezdu P680 podél
dráhy až za přejezd P678 dle přiloženého schématu. Nová účelová komunikace bude
dimenzována na pojezd těžké zemědělské techniky. Šířkové uspořádání bude min. 4,0 m
pojízdné plochy v asfaltobetonovém provedení + 0,5 m zpevněné krajnice na obou stranách.
Současně požadujeme odstranění cca 25 m dlouhého úseku zbylé cesty od rušeného žel.
Přejezdu P679 až k silnici (bývalé silnici I/26) a obnovení krajnice a silničního příkopu u této
silnice. Součástí nově vybudované cesty bude i napojení na účelovou komunikaci vedoucí
k vodárně. Vyřizuje starosta. Pro čely RM vyřadit z usnesení.
44/27 RM vzala na vědomí Zápis z 15. Shromáždění zástupců členských obcí VSOD ze dne
16.6.2020. Vyřizuje starosta. Pro čely RM vyřadit z usnesení.
44/28 RM bere na vědomí informaci odboru MIM o zamýšleném převodu pozemku parc.č.
2404, k.ú. Horšovský Týn, jehož vlastníkem je ČR-Státní pozemkový úřad do vlastnictví
fyzické osoby. Jedná se o plochy veřejného prostranství, z pozemku je umožněn přístup
veřejnosti do kaple Sv. Rodiny (je majetkem města, na pozemku KN 1424) a i na sousední
zemědělské pozemky. RM ukládá odboru MIM sdělit tuto informaci SPÚ a vyjádřit nesouhlas
s převodem. Řeší odbor MIM, pro účely RM vyřadit z usnesení.
44/29 RM bere na vědomí informaci odboru MIM o prodeji pozemku parc.č. 1582/78, k.ú.
Horšovský Týn – obytná zóna Lidická II. etapa dle schváleného usnesení ZM ze dne 22.6.2020.
RM ukládá odboru MIM aktualizovat zveřejněný záměr města o prodeji pozemků v této
lokalitě, ostatní zveřejněné dokumenty zůstávají v platnosti. Řeší odbor MIM, pro účely RM
vyřadit z usnesení.
5) Dlouhodobé úkoly
1) Studie povodňových nebezpečí. RM 21/16 projednala informaci místostarosty
o projednávání návrhu na změnu (aktualizaci) záplavového území vodního toku Radbuza. RM
nesouhlasila s rozšířením záplavového území v centru města Horšovský Týn. Po ukončení
jednání bude zapracováno do studie povodňových nebezpeční. Pro účely RM vyřadit
z usnesení.
2) Horšovský Týn – Přemostění řeky Radbuzy (Nádražní ulice); RM 08 bylo uskutečněno
jednání s vlastníkem pozemku a bude připraven návrh smlouvy o budoucí smlouvě. RM 18
starosta informoval o proběhnuté schůzce s projektanty budoucí studie proveditelnosti. RM 39
projednala studii přemostění řeky Radbuzy. Vyřizuje starosta.
3) 29/1 RM projednala návrh Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě mezi městem
Horšovský Týn a společností KARPEM a.s., náměstí Republiky 59, Horšovský Týn. Věcné
břemeno – služebnost spočívá v právu zřízení a provozování inženýrských sítí vybudovaných
v rámci akce „Horšovský Týn obytná zóna K.O.S. - vodovod a kanalizace“ – vodovodní řad
a kanalizační stoka v pozemku KN 1915/1, k.ú. Horšovský Týn, vstupu a vjezdu na dotčený
pozemek v souvislosti se stavbou ve prospěch oprávněného: Města Horšovský Týn. Služebnost
bude zřízena za jednorázovou úplatu stanovenou na základě znaleckého posudku č. 3347/81/19
ze dne 4.11.2019, vyhotoveného znalcem J. Krčmou, H. Valdorf ev. č. 13, Horšovský Týn ve
výši 213.390 Kč + DPH v platné výši. Náklady spojené s vyhotovením znaleckého posudku
a s vkladem práva do katastru nemovitostí uhradí oprávněný. Rozsah zatížení pozemků věcným
břemenem je vyznačen v geometrickém plánu č. 2851-103/2019 ze dne 25.4.2019
vyhotoveného na náklady oprávněného. RM odkládá rozhodnutí ve věci schválení smlouvy.
RM ukládá starostovi projednat návrh OMIM s vedením společnosti KARPEM a.s.; výsledek
jednání předložit zpět do jednání RM. RM 30 starosta informoval o jednání s jednatelem firmy
KARPEM a.s., Ing Rakem, kde byly předloženy návrhy na řešení. Město čeká na vyjádření
firmy. Řeší starosta spolu s OMIM.
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6) Různé a všeobecná diskuse
1) Rada města skončila v 16:50 hod.
2) Další jednání rady města se uskuteční ve středu dne 5.8.2020 v kanceláři starosty. V den
konání RM se koná od 7:30 hodin porada za účasti starosty, místostarosty, tajemnice, vedoucích
odboru MIM, výstavby a ÚP, OFŠ a jednatele Bytes HT.
3) Předběžné termíny RM na II. pololetí 2020: 26.8., 9.9., 23.9., 7.10., 21.10., 4.11., 18.11.,
2.12., 16.12.2020.
4) Předběžné termíny jednání ZM na II. Pololetí 2020: 14.9., 2.11., 7.12.2020
Zápis zpracovala, za vyřízení písemností a evidenci příloh, pokud není stanoveno jinak,
odpovídá tajemnice.

…...................................
Ing. Josef Holeček v.r.
starosta

...…................................
David Škopek v.r.
místostarosta

Upozornění: Informujeme veřejnost, že dokument je uveřejněn v upravené verzi z důvodů
dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle Nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) o ochraně fyzických osob v souvislosti se
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně
osobních údajů).
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