Zápis a usnesení z jednání rady města číslo 17
ze dne 15. 5. 2019 na MěÚ v Horšovském Týně

Kontrola plnění usnesení ZM č. 4
Zastupitelstvo města Horšovský Týn:
01. schvaluje návrhovou komisi ve složení Ing. Jiří Jánský a MUDr. Ondřej Plášil. Pro účely RM
vyřadit z usnesení.
02. schvaluje program 4. jednání ZM. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
03. bere na vědomí zprávu o přijatých organizačních opatřeních k zabezpečení usnesení minulého
ZM. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
04.
a) bere na vědomí zprávu FV ZM. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
b) bere na vědomí zprávu KV ZM. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
05. schvaluje prodej části pozemku parc. č. 838/1 – zahrada o výměře cca 25 m2 (výměra bude
stanovena geometrickým plánem) vlastníkovi pozemku parc. č. 838/4 v k. ú. Horšovský Týn za
cenu 855 Kč/m2 navýšenou o nájemné za užívání této části pozemku za rok 2019. Kupní cena bude
uhrazena nejpozději v den podpisu kupní smlouvy. Kupující uhradí veškeré náklady spojené s
převodem části pozemku. Vyřizuje OMIM. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
06. ruší usnesení č. 11 z minulého jednání ZM č. 3 ze dne 25.3.2019. Vyřizuje OMIM. Pro účely
RM vyřadit z usnesení.
07. schvaluje záměr města prodat spoluvlastnický podíl o velikosti ideální 1787/1964 k celku na
pozemku parc. č. 559/5 v k. ú. Horšovský Týn o výměře 8 m2, druh zahrada, spoluvlastníkovi
tohoto pozemku, za kupní cenu 780 Kč/m2. Pozemek parc. č. 559/5 navazuje na pozemek parc. č.
559/4 v k. ú. Horšovský Týn, který je ve výlučném vlastnictví spoluvlastníka pozemku parc. č.
559/5. Kupní cena bude uhrazena nejpozději v den podpisu kupní smlouvy. Kupující hradí veškeré
náklady spojené s převodem podílu. Vyřizuje OMIM. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
08. schvaluje podání žádosti na ČR – příslušnost hospodařit s majetkem státu Státní pozemkový
úřad, IČ 01312774, Husinecká 1024/11a, Praha 3 o úplatný převod části pozemku parc. č. KN 19 –
zahrada, v obci Horšovský Týn, v katastrálním území Horní Metelsko – pod stavbou studny města a
přístup k ní z veřejné komunikace. Přesná výměra bude stanovena geometrickým plánem. Vlastní
návrh kupní smlouvy bude předložen do jednání ZM ke schválení. Vyřizuje OMIM. Pro účely RM
vyřadit z usnesení.
09. odkládá projednání záměru města prodat zbylé dva pozemky v O.Z. Lidická II. Etapa. Vyřizuje
OMIM. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
10. schvaluje zrušení předkupního práva váznoucího na pozemku v lokalitě obytné zóny Gorkého
ulice - dnes ulice Pod Loretou parc. č. 1906/16 - orná půda a z něj utvořených pozemků parc. č.
1906/25 – zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba rodinného domu č. p.169 a parc. č.
1906/26 – zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba garáže, vše v kat.území Horšovský
Týn, zapsaných ve veřejném seznamu u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální
pracoviště Domažlice na listu vlastnictví 2918 ve prospěch vlastníka; věcné právo je zapsáno ve
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prospěch města Horšovský Týn. Podmínky pro zrušení tohoto věcného práva byly splněny (marně
uplynula lhůta 5let od podpisu kupní smlouvy a na prodávaném pozemku je vybudována stavba
rodinného domu; souhlas s užíváním stavby rodinného domu vydal Městský úřad Horšovský Týn
odbor výstavby a územního plánování dne 16.8.2011). Náklady spojené s výmazem (zrušením)
předkupního práva hradí druhá smluvní strana, tj. vlastník pozemků. Vyřizuje OMIM. Pro účely
RM vyřadit z usnesení.
11. schvaluje RO č. 2/2019 v předloženém znění s projednanými změnami. Vyřizuje OFŠ. Pro účely
RM vyřadit z usnesení.
12.
a) přiděluje z rozpočtu města dotaci na činnost v roce 2019 těmto organizacím pracujícím s dětmi a
mládeží: Vodácký oddíl ,,7“ Horšovský Týn - 120.000,- Kč, GO-GO Horšovský Týn - 190.000,Kč. Vyřizuje OFŠ. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
b) přiděluje na rok 2019 z programové dotace „Podpora činnosti – sport a tělovýchova –
reprezentace města v dlouhodobých mistrovských soutěžích“ dotaci těmto organizacím: Vodácký
oddíl ,,7“ Horšovský Týn - 70.000,- Kč, TJ Dynamo Horšovský Týn - 360.000,- Kč. Vyřizuje OFŠ.
Pro účely RM vyřadit z usnesení.
c) schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace mezi Městem Horšovský Týn a Vodáckým
oddílem „7“, z.s. na pokrytí části provozních nákladů v roce 2019 jako dotace společenským
organizacím pracujícím s dětmi a mládeží ve výši 120.000,- Kč. Vyřizuje OFŠ. Pro účely RM
vyřadit z usnesení.
d) schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace mezi Městem Horšovský Týn a GO-GO
Horšovský Týn z.s. na pokrytí části provozních nákladů v roce 2019 jako dotace společenským
organizacím pracujícím s dětmi a mládeží ve výši 190.000,- Kč. Vyřizuje OFŠ. Pro účely RM
vyřadit z usnesení.
e) schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace mezi Městem Horšovský Týn a Vodáckým
oddílem „7“, z.s. na pokrytí části provozních nákladů projektu ,,Příprava a účast předžáků, žáků a
dorostu na mistrovských soutěžích, Český pohár předžáků a žáků, Český pohár juniorů, NKZ" v
roce 2019 ve výši 70.000,- Kč. Vyřizuje OFŠ. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
f) schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace mezi Městem Horšovský Týn a
Tělovýchovnou jednotou Dynamo Horšovský Týn, z.s. na pokrytí části provozních nákladů projektu
,,Účast fotbalových mužstev TJ Dynamo Horšovský Týn v krajských soutěžích" v roce 2019 ve výši
360.000,- Kč. Vyřizuje OFŠ. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
13. bere na vědomí, že skutečné náklady za rok 2018 na sběr a svoz netříděného komunálního
odpadu činily na jednoho poplatníka 493,09 Kč. Vyřizuje KS. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
14. ruší usnesení č. ZM 4/2003 A. pod bodem 4. ze dne 24.11.2003 - ZM schvaluje jako prapor
města předloženou variantu č. 3 (vycházející z platného městského znaku) tzn. prapor rozdělený na
dvě poloviny – dolní modrá a horní bílá. V horní polovině je jedna její čtvrtina (nahoře u žerdi)
červená. Vyřizuje KS. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
15.
a) bere na vědomí podnět - žádost Osadního výboru Horšov o převedení cesty kolem kostela v
Horšově, konkrétně pak pozemku parc.č.210 v katastru nemovitostí vedeného jako trvalý travní
porost o výměře 425 m2 v k. ú. Horšov do majetku města. Vyřizuje KS. Pro účely RM vyřadit z
usnesení.
b) bere na vědomí podnět - žádost Osadního výboru Horšov o zprovoznění bývalé cesty kolem zdi
obory ke kapličce, pozemky č. 2462/3, č. 2462/l v k. ú. Horšov a pozemek parc. č. 2483 v k. ú.
Horšovský Týn. A ukládá RM prověřit možnost napojení této bývalé cesty na silnici II/200 a projednat
tuto možnost s projektantem cyklostezek Plzeňského kraje v oboře. Vyřizuje OMIM. Pro účely RM
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vyřadit z usnesení.
Kontrola plnění usnesení RM č. 16
a) RM 15 - na jednání se dostavili zástupci spolku Tlapky v naději z.s. a informovali RM o činnosti
spolku a jejich potřebách a o situaci v útulku. RM 17 - RM navštívila dne 15.5.2019 útulek, byly
projednány provozní záležitosti - chod útulku a navrženy změny pro bezproblémový provoz. RM
schválila nákup vybavení odchytových pomůcek. Vyřizuje KS, starosta.
b) RM 16/28 opětovně projednala bod RM 87/25 – kde RM projednala podklad OMIM ve věci
plánované rekonstrukce ZŠ Horšovský Týn, Zámecký park, Horšovský Týn. RM 87 ukládá OMIM
pokračovat dle požadavků ředitele ZŠ. RM 16 ukládá OMIM oslovit projektanty a započít práce na
PD na celkovou rekonstrukci ZŠ ve spolupráci s ředitelem ZŠ. Vyřizuje OMIM.
Nové body k projednání
17/1 RM bere na vědomí informaci OMIM o dokončených stavbách a návrhu předání těchto staveb
provozovateli vodohospodářské infrastruktury města. RM schvaluje záměr města rozšířit v souladu
s čl. II bod 3 předmět Smlouvy o nájmu věcí nemovitých a movitých ze dne 15.1.2002 ve znění
pozdějších dodatků uzavžené mezi městem a společností Chodské vodárny a kanalizace a.s.,
IČ 49788761 o vodovod a kanalizací v OZ Lidícká II. etapa (předmětem nájmu nebude přeložka
HOZ) a kanalizace v Horšově – II. etapa vč. čerpací stanice a příjezdové komunikace k ČS. Řeší
odbor MIM.
17/2 RM schvaluje rozšíření účtu na profilu zadavatele města Horšovský Týn vedený společností
QCM s.r.o. Heršpická 813/5, 639 00 BRNO (správce portálu) na účet VZ 50+ a PREMIUM
ZADAVATEL s cenou 10.000 Kč/bez DPH na rok. RM pověřuje starostu podpisem objednávky.
Řeší odbor MIM.
17/3 RM projednala žádost společnosti VESNA LIBEREC spol. s.r.o., Husova 25/5, Liberec o
vyjádření města Horšovský Týn jako vlastníka sousedního pozemku KN 570/4, kú. Semošice
k umístění stavby pro reklamu na pozemku KN 392/2. Reklamní panel bude o velikosti 5,2 x 2,5
m, spodní hrana panelu bude ve výšce 2 m. Stavba bude umístěna 2 m od hranice pozemku města.
RM souhlasí s umístěním stavby na sousedním pozemku KN 392/2 dle předložené dokumentace.
Řeší odbor MIM.
17/4 RM projednala žádost Správy a údržby silnic Plzeňského kraje, příspěvkové organizace,
v zastoupení Plzeňského kraje o bezúplatný převod pozemků p.č. 2588/6 – výměra 23 m 2, ostatní
plocha-silnice, p.č. 2588/16 – výměra 210 m2, ostatní plocha-silnice, p.č. 2588/12 – výměra 60 m2,
ostatní plocha-silnice, p.č. 2347/12 – výměra 96 m2, ostatní plocha-silnice, p.č. 2341/2 – výměra
4 m2, ostatní plocha-silnice, p.č. 808/2 – výměra 16 m2, ostatní plocha-silnice vše v k.ú. Horšovský
Týn. do vlastnictví Plzeňského kraje. Jedná se o majetkoprávní vypořádání pozemků pod silnicí
II/193. RM postupuje tuto žádost do jednání ZM s doporučením schválit záměr bezúplatného
převodu uvedených pozemků do vlastnictví Plzeňského kraje a ukládá odboru MIM připravit
podklady pro jednání ZM. Řeší odbor MIM.
17/5 RM schvaluje smlouvu o nájmu plynárenského zařízení č. 9419000119/2019/4000221443,
stavba Horšovský Týn, NTL plynovod a přípojky, 11 RD, Masarykova ul., která se uzavírá na
základě smlouvy o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského
zařízení a o smlouvě budoucí nájemní uzavření budoucí smlouvy č. 9417001331/4000213950, se
společností GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 27295567,
zastoupené na základě plné moci společností GridServices, s.r.o. se sídlem Plynárenská 499/1,
Zábrdovice, 602 00 Brno, IČ 27935311. Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou. Výše ročního
nájemného (regulovaného) činí 7.272,- Kč. Nájemní smlouvou založeno předkupní právo pro
nájemce. Záměr města přenechat do nájmu plynárenské zařízení byl zveřejněn na elektronické
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úřední desce městského úřadu v době od 23.4.2019 do 9.5.2019. RM pověřuje starostu podpisem
této smlouvy. Řeší odbor MIM.
17/6 RM schvaluje smlouvu o nájmu plynárenského zařízení č. 9419000883/2019/4000223046,
stavba Horšovský Týn, STL plynovod a přípojky, 11 RD a 14 BD, ul. J. Hory aj., která se uzavírá
na základě smlouvy o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského
zařízení a o smlouvě budoucí nájemní uzavření budoucí smlouvy č. 9417001336/4000213902, se
společností GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 27295567,
zastoupené na základě plné moci společností GridServices, s.r.o. se sídlem Plynárenská 499/1,
Zábrdovice, 602 00 Brno, IČ 27935311. Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou. Výše ročního
nájemného (regulovaného) činí 67.120,- Kč. Nájemní smlouvou založeno předkupní právo pro
nájemce. Záměr města přenechat do nájmu plynárenské zařízení byl zveřejněn na elektronické
úřední desce městského úřadu v době od 23.4.2019 do 9.5.2019. RM pověřuje starostu podpisem
této smlouvy. Řeší odbor MIM.
17/7 RM vzala na vědomí ukončení činnosti kronikáře pana JUDr. Emila Hofmana k 30.4.2019 na
jeho žádost a za řádné vedení kroniky města souhlasí s poskytnutím finančního daru v navržené
výši. Vyřizuje OFŠ, místostarosta.
17/8 RM po projednání schvaluje statut komisí města Horšovský Týn včetně určení působnosti
jednotlivých komisí RM. Vyřizuje KS.
17/9 RM projednala žádost Klubu třetí armády Plzeň o poskytnutí finančního příspěvku na provoz
historických vojenských vozidel, která se každoročně účastní květnových oslav osvobození
v jihozápadních Čechách. RM souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 10.000,-Kč
z kapitoly „Propagace města“. Vyřizuje KS, OFŠ.
17/10 RM bere na vědomí porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle
cenových předpisů pro vodné a stočné předložené provozovatelem CHVaK a.s. Domažlice za
kalendářní rok 2018 a Roční zprávu o provozování 2018. Vyřizuje starosta.
17/11 RM projednala nabídku prodeje pozemků p.č. 712/4 o výměře 6993 m², p.č. 708/2 o výměře
250 m², p.č. 712/12 o výměře 236 m², p.č. 712/2 o výměře 253 m², p.č. 712/3 o výměře 20 m² a p.č.
712/10 o výměře 21 m², všechny v k.ú. Horšovský Týn městu Horšovský Týn. RM postupuje do
jednání ZM s doporučením za navrženou minimální cenu nabídku přijmout. Vyřizuje OMIM.
17/12 RM projednala žádost ředitelky MKZ o povolení použít otevřený oheň na prostranství za
kinem v rámci akce ,,Den dětí na safari“, který proběhne dne 31. 5. 2019. RM nemá námitek a
souhlasí za předpokladu dodržení podmínek bezpečnosti návštěvníků a požární ochrany, za které
odpovídá pořadatel. Vyřizuje KS.
17/13 RM projednala návrh Dohody o přenechání sběrných nádob na vyřazené textilie a obuv firmy
H.B.TEXTILIE s.r.o., se sídlem Polní 458, 330 22 Zbůch, IČO: 47719427, DIČ:CZ47719427
bezplatně do vlastnictví města. RM souhlasí s uzavřením dohody s firmou H.B.TEXTILIE s.r.o.
s účinností ke dni 31.5.2019 a pověřuje starostu podpisem. Vyřizuje OŽP.
17/14 RM projednala žádost občanů obce Semošice ve věci nákupu 1 ks kontejneru na plast
z důvodu nedostačující kapacity (1 ks kontejneru na plast má hodnotu 16.740,-Kč bez DPH – tj.
20.255,40 Kč včetně DPH). RM souhlasí s nákupem 1 ks kontejneru na plast v hodnotě 16.740,-Kč
bez DPH – tj. 20.255,40 Kč včetně DPH. Vyřizuje OŽP.
17/15 RM projednala žádost Římskokatolické farnosti Horšovský Týn o povolení k pořádání
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akce ,,Pohádkové náměstí“, která bude probíhat v horní části náměstí Republiky dne 23.6.2019 od
12:00 do 20:00 hodin. RM souhlasí s konáním akce včetně uzavírky a záboru veřejného prostranství
Uzavírku horní části náměstí Republiky zajišťuje MP, Bytes HT. Vyřizuje KS, na vědomí ODSH.
17/16 RM projednala návrh správce Bytes HT o pronájmu nebytových prostor v ul. Nádražní 73,
Horšovský Týn – prostor dílny o výměře 144,90 m², skladu o výměře 7,75 m², kanceláře o výměře
13,60 m² a sociálního zařízení o výměře 4,15 m². Správce navrhl přidělení nebytových prostor panu
Radku Mrázovi, bytem Blížejov 108, 345 45 Blížejov, IČ 08123471 s dobou nájmu na dobu
neurčitou a výše nájemného dle pravidel pro pronajímání nebytových prostorů ve výši 616,Kč/m2/rok. Nájemní smlouva bude sepsána dle Pravidel pro pronajímání nebytového prostoru.
Záměr města o pronájmu byl vyvěšen na úřední desce. Výše nájmu bude uzavřena na základě
pravidel pro uzavírání smluv na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce a výše nájemného
bude stanovena podle účelu využití. RM souhlasí s pronájmem za výše uvedených podmínek dle
návrhu správce. Vyřizuje Bytes HT.
17/17 RM vzala na vědomí opakovaný podnět týkající se stromů na pozemku p.č. 584/1 k. ú.
Věvrov a komunikace na pozemku p. č. 560/1 k. ú. Věvrov. Vyřizuje tajemnice, OMIM.
17/18 RM vzala na vědomí informaci ředitele MFF pro děti a mládež Juniorfest o financování MFF
Juniorfest 2019. Vyřizuje starosta.
17/19 RM projednala nabídku na realizaci zakázky „Prověření záměru a návrh stavby městského
koupaliště v Horšovském Týně“ a souhlasí s objednáním Fáze A.: PROVĚŘENÍ ZÁMĚRU
/ANALYTICKÁ A KONCEPČNÍ ČÁST za cenu 38.000,-Kč bez DPH. Vyřizuje starosta.
17/20 RM projednala návrh Smlouvy o výpůjčce nebytových prostor, nám. Republiky 102,
Horšovský Týn. Předmětem výpůjčky jsou nebytové prostory a jejich vybavení o výměře 190,4 m².
Půjčitel (Město Horšovský Týn, zastoupené společností Bytes HT spol. s r.o.) výpůjčiteli (Město
Horšovský Týn) přenechává prostor k bezplatnému užívání pro zajištění činnosti Městské knihovny.
RM souhlasí a pověřuje starostu podpisem smlouvy. Vyřizuje Bytes HT.
17/21 RM projednala žádost vedoucí Městské knihovny Horšovský Týn o schválení přihlášení
knihovny do projektu Česká knihovna 2019. RM souhlasí a pověřuje starostu podpisem žádosti
a objednávky k projektu. Vyřizuje KS, knihovna.
17/22 RM bere na vědomí informaci OMIM o havárii na vodovodní přípojce v areálu ZŠ Zámecký
park, ke které došlo při provádění stavebních prací na rekonstrukci el. vedení v ul. Masarykova.
Havárie byla odstraněna provozovatelem vodovodu na náklady zhotovitele stavebních prací. Při této
souvislosti bylo zjištěno, že vodovod vedoucí přes areál ZŠ je v havarijním stavu. RM schvaluje
výměnu tohoto vodovodního řadu; realizaci směřovat na období hlavních prázdnin. Výměna bude
hrazena z fondu obnovy vodohospodářské infrastruktury. Řeší odbor MIM spolu se starostou.
17/23 RM projednala informaci kanceláře starosty o zaregistrování nemovitostí do registru
brownfieldů – „Areál kapucínského kláštera Horšovský Týn“ a „Míčovna Horšovský Týn“
a o možnosti podání žádosti o poskytnutí dotace v roce 2019 z podprogramu Podpora regenerace
brownfieldů pro nepodnikatelské využití - DT2 Revitalizace a rekonstrukce – Areál kapucínského
kláštera v Horšovském Týně. RM po projednání postupuje schválení podání žádosti o dotaci na
rekonstrukci Areálu kapucínského kláštera H. Týn do jednání ZM, které se mimořádně uskuteční
dne 27.5.2019. RM po projednání schvaluje program jednání ZM č. 05, které se uskuteční
27.5.2019 v sále MKZ H. Týn. Vyřizuje KS, na vědomí MIM.
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17/24 RM mění svoje usnesení 14/22 RM a to takto: RM projednala informaci o přerůstající
okrasné zeleni v uličce od ZUŠ k čerpací stanici SHELL, která zasahuje do veřejného prostranství.
RM ukládá správci místních komunikací Bytesu zjednání nápravy. Vyřizuje Bytes.
Hlasování o jednotlivých bodech, výše uvedených v programu proběhlo veřejně, zdvižením ruky
(4- 4-0-0).
Dlouhodobé úkoly
1) Studie povodňových nebezpečí;
2) Horšovský Týn – Přemostění řeky Radbuzy (Nádražní ulice); RM 08 bylo uskutečněno jednání
s vlastníkem pozemku a bude připraven návrh smlouvy o budoucí smlouvě. Vyřizuje starosta.
3) ul. Krátká v Horšovský Týn – žádost občanů; RM 15 – starosta informoval o sjednaném termínu
schůzky. Vyřizuje starosta.
4) LČR – směna nebo převod pozemků - Bažantnice H. Týn. RM 05 - dne 18. 12. 2018 proběhla
schůzka starosty a zástupce LČR; RM 12 starosta předložil seznam vhodných lesních pozemků
k plánované směně s LČR. Zástupci lesní správy takto navrhovanou směnu projednají na GŘ LČR
Hradec Králové. RM 14 vzala na vědomí informaci starosty, že na posledním jednání s lesní
správou LČR Horšovský Týn ve věci směny lesních pozemků byl odsouhlasen soupis pozemků
města a soupis pozemků a budov LČR, které budou předmětem směnné smlouvy. RM 17
projednala a souhlasí s Dohodou o vypořádání nákladů vzniklých v souvislosti s uzavřením směnné
smlouvy mezi Lesy České republiky, s.p. a Městem Horšovský Týn. RM pověřuje starostu
podpisem dohody. RM projednala a souhlasí s aktualizovaným soupisem pozemků města a soupis
pozemků a budov LČR, které budou předmětem směnné smlouvy. Vyřizuje starosta, na vědomí
MIM.
Další jednání rady města se uskuteční ve středu dne 29. 5. 2019 v kanceláři starosty.

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

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

Upozornění:
V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 a stanoviskem MV č. 2/2004
uveřejněném ve Věstníku Úřadu pro ochranu osobních údajů, částka 30 ze dne 11.02.2004,
informujeme veřejnost, že usnesení rady města Horšovský Týn jsou uveřejněna v upravené verzi
z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000
Sb. (o ochraně osobních údajů).
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