
 

 SEKRETARIÁT STAROSTY A TAJEMNÍKA ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI, ODERSKÁ 4, 625 00 BRNO 

 
Informace z usnesení 69. Rady MČ Brno-Starý Lískovec ze dne 10.2.2021 

 

1. Dohoda o zániku nájmu bytu k bytu č. 25 na ulici Sevastopolská č.o. 7, Brno 

2. Dohoda o zániku nájmu bytu k bytu č. 23 na ulici Labská č.o. 33, Brno 

3. Dohoda o zániku nájmu bytu k bytu č. 16 na ulici Labská č.o. 29, Brno 

4. Stanovisko městské části Brna, Brno – Starý Lískovec ke stavbě Belle Rock 

5. Dohoda o změně definičních bodů ulice „Jihlavská“ v RUIAN 

6. Žádost o dotace z rozpočtu JMK pro potřeby JSDH Brno – Starý Lískovec na rok 2021 

7. Ocenění pedagogických pracovníků u příležitosti Dne učitelů v roce 2021 

8. Prodej pozemku p.č. 244/8 k.ú. SL – vyjádření MČ 

9. Prodej / pronájem pozemku p.č. 1676/11 k.ú. SL – vyjádření MČ 

10. Skončení smlouvy o nájmu pozemku p.č. 2405/89 k.ú. SL 

11. Doplnění vyjádření k prodeji pozemků p.č. 2391/1 a 2402/1 k.ú. SL 

12. „Umístění stojanů EcoTank čerpací stanice pohonných hmot MOL C603 Bítešská 
530/1 – Pražská radiála, 634 00 Brno“ 

13. Připojení rozvojových lokalit podél ul. Jihlavská na horkovod Staré Brno – 3.etapa 

14. Květnaté louky a záhony, VZMR, oslovení k podání cenových nabídek 

15. Žádost ZŠ a MŠ Elišky Přemyslovny 10 o povolení ke kácení 1 ks Topolu a 1 ks lípy 

16. Výzva k uhrazení bezdůvodného obohacení 
 



 
 
1. Dohoda o zániku nájmu bytu k bytu č. 25 na ulici Sevastopolská č.o. 7, Brno 

 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s Dohodou č. 09 9 400 21 00004 o zániku nájmu bytu 
k bytu č. 25, o velikosti 3+1, v bytovém domě na ulici Sevastopolská č. o. 7, Brno-Starý 
Lískovec, uzavřenou mezi Statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-Starý Lískovec 
a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 
Ukládá OSBB předložit Dohodu o zániku nájmu bytu č. 09 9 400 21 00004 smluvním stranám 
k podpisu do 28.02.2021. 
 
2. Dohoda o zániku nájmu bytu k bytu č. 23 na ulici Labská č.o. 33, Brno 

 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s Dohodou č. 09 9 400 21 00005 o zániku nájmu bytu 
k bytu č. 23, o velikosti 1+kk, v bytovém domě na ulici Labská č. o. 33, Brno-Starý Lískovec, 
uzavřenou mezi Statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-Starý Lískovec 
a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 
Ukládá OSBB předložit Dohodu o zániku nájmu bytu č. 09 9 400 21 00005 smluvním stranám 
k podpisu do 28.02.2021. 
 
3. Dohoda o zániku nájmu bytu k bytu č. 16 na ulici Labská č.o. 29, Brno 

 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s Dohodou č. 09 9 400 21 00006 o zániku nájmu bytu 
k bytu č. 16, o velikosti 3+1, v bytovém domě na ulici Labská č. o. 29, Brno-Starý Lískovec, 
uzavřenou mezi Statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-Starý Lískovec 
a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 
Ukládá OSBB předložit Dohodu o zániku nájmu bytu č. 09 9 400 21 00006 smluvním stranám 
k podpisu do 28.02.2021. 
 
4. Stanovisko městské části Brna, Brno – Starý Lískovec ke stavbě Belle Rock 
 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec projednala stavbu „Belle Rock“ v území mezi ulicemi Osová 
a Jihlavská, obsahující bytové jednotky, ubytovací prostory, garáže, technické a provozní 
prostory, dopravní a technickou infrastrukturu.  
Nesouhlasí se stavbou „Belle Rock“ v území mezi ulicemi Osová a Jihlavská. 
Doporučuje starostovi, aby pro stavbu: „Belle Rock“ vydal následující stanovisko, které bude 

podkladem pro vyjádření primátorky, která je účastníkem územního řízení dle ust. § 85 
odst. 1 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů, neboť se jedná o stavbu celoměstského zájmu: 

 
STANOVISKO MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNA, BRNO-STARÝ LÍSKOVEC 

KE STAVEBNÍMU ZÁMĚRU „Belle Rock“ 
 

 
 

Městská část Brna, Brno-Starý Lískovec, jakožto dotčená městská část, byla dne 19.01.2021, 
v souladu s čl. 78 odst. 10 obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001, kterou se 
vydává Statut města Brna, ve znění pozdějších vyhlášek, požádána o stanovisko k danému 
stavebnímu záměru. 
 
 



Předmětem stavebního záměru je polyfunkční objekt (sekce A, B) v území mezi ulicemi Osová  
a Jihlavská, obsahující bytové jednotky, ubytovací prostory, garáže, technické a provozní prostory, 
dopravní a technickou infrastrukturu. Dopravně je napojena na komunikaci Osová. 
 
Předložená dokumentace pro vydání stanoviska městské části je ve svých částech označena jako 
„projektová“ dokumentace. Nicméně dokumentace záměru dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu 
povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných 
ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, musí být zpracována osobou, která je držitelem autorizace 
v příslušném oboru, dokumenty související s výkonem činností musí být opatřeny vlastnoručním 
podpisem zodpovědného projektanta a otiskem razítka se státním znakem České republiky. Ačkoliv 
městská část byla požádána o vyjádření k projektové dokumentaci, předložená dokumentace výše 
uvedené obligatorní náležitosti absentuje. 
 
Městská část Brno-Starý Lískovec po prostudování dokumentace považuje tento stavební záměr 
za nepřijatelný pro městskou část, a  

 

v y d á v á  n e s o u h l a s n é  s t a n o v i s k o   

 
se stavebním záměrem: „Belle Rock“ dle dokumentace, vypracované společností Pelčák a partner 
architekti, s.r.o., s datací 03/2020 z následujících důvodů: 
 

1. navrhovaný stavební záměr je na stávající dopravní infrastrukturu napojen z jednoho 
směru, a to nově budovaným sjezdem z ulice Osová. Toto dopravní napojení považujeme 
z kapacitního a bezpečnostního hlediska za nevhodné, neboť navržený sjezd je situován 
v blízkosti křižovatky se světelným signalizačním zařízením a křižovatky bez signalizace.  
Městská část požaduje, aby dopravní obsluha záměru byla zajištěna pouze přes území 
sousedního investora nazvaného „Soubor staveb Západní brána Brno“. Tedy v intencích 
platného územního plánu - na novou křižovatku Jihlavská – Netroufalky, dle technické 
studie „Ulice Jihlavská“ a v souladu s investičním záměrem města Brna „nová JV rampa 
křižovatky Jihlavská – Bítešská“. Odjezd a příjezd vozidel bude tímto způsobem vyřešen 
bezpečněji a plynuleji. Požadavek dopravního napojení tohoto rozvojového území 
- průjezdu řešeným územím na ul. Jihlavská bez dopravního napojení na ul. Osová - musí 
být zapracován do projektové dokumentace.  
 

2. městská část požaduje, aby projektová dokumentace byla vypracována v rozsahu 
příslušných vyhlášek a právních předpisů: 
 
- dle § 20 odst. 5 vyhlášky č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území, 
ve znění pozdějších předpisů, se vždy stavební pozemek vymezuje tak, aby na něm bylo 
vyřešeno umístění odstavných a parkovacích stání dle normy ČSN 73 61 10. Část B.4 
doložené Souhrnné technické zprávy nezaručuje splnění požadavků této vyhlášky, neboť 
výpočet parkovacích míst je upraven součinitelem stupně redukce kp, který se u bytových 
staveb (v bytových zónách) neuplatňuje. Výpočet indexu dostupnosti AD k užití koeficientu 
redukce kp=0,6 je zcela účelové. Smyslem uplatnění koeficientu redukce kp=0,6 či snižování 
počtu jednotek v jednotlivých dokumentacích záměru se stejnou datací (bez označení data 
revize) je „spočítat“ potřebný počet parkovacích stání pro celou stavbu tak, aby dle zákona 
č. 100/2001 Sb., zákon o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých 
souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších 



předpisů, stavební záměr nepodléhal zjišťovacímu řízení. Městská část požaduje doložit 
výpočet parkovacích stání dle příslušné normy, tj. s koeficientem redukce kp=1. 
- dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, cit.: 
„právnická osoba je povinna, je-li to technicky možné, u nových staveb nebo při změnách 
stávajících staveb využít pro vytápění teplo ze soustavy zásobování tepelnou energií nebo 
zdroje, který není stacionárním zdrojem“. Vytápěním městské bloku takého rozsahu 
plynovými kotelnami, jejichž celkový výkon je zdrojem stacionárním, lze očekávat, že dojde 
ke zhoršení kvality ovzduší produkovanými znečišťujícími látkami. Realizace a provozování 
takovéto lokální kotelny je ekologicky neproveditelné a pro městskou část nepřijatelné. 
Městská část požaduje, aby stavební záměr využil k zásobování tepelné energie zdroj 
bezemisní, který se v dané lokalitě již nachází. V daném případě lze očekávat mírnější 
negativní vliv realizace záměru na kvalitu ovzduší v naší městské části. 
- navržený způsob likvidace dešťových vod z části zpevněných ploch je v přímém 
rozporu s provedeným inženýrsko-geologickým a hydrogeologickým průzkumem, jehož 
závěr je uveden v Souhrnné zprávě B.1 e). Jeho vyhodnocení „posuzovaná lokalita není 
vhodná pro zasakování dešťových vod“ nebo „doporučuji řešit likvidaci odvodem do 
kanalizačního řadu“ je v absolutním protikladu s navrženým řešením likvidace dešťových 
vod části zpevněných ploch formou „vsaku“, „retenčního stěrkového prostoru“ či 
„zasakovacího průlehu“. Z předložené dokumentace lze pochybovat o odbornosti 
zpracovatele.  

 

Ukládá vedoucí stavebního úřadu předložit stanovisko k předmětnému územnímu řízení 
starostovi k podpisu ve lhůtě do 5 dnů po rozeslání výpisu z této schůze rady MČ.  
 
5. Dohoda o změně definičních bodů ulice „Jihlavská“ v RUIAN 
 

Rada městské části Brno–Starý Lískovec doporučuje Zastupitelstvu městské části Brno-Starý 
Lískovec souhlasit s návrhem Dohody o změně definičních bodů ulice „Jihlavská“ v k.ú. 
Bosonohy v registru RUIAN, která je přílohou tohoto usnesení. 
Ukládá vedoucí SÚ neprodleně zaslat Dohodu o změně definičních bodů ulice „Jihlavská“ 
v k.ú. Bosonohy v registru RUIAN městské části Brna, Brno-Bosonohy. 
 
6. Žádost o dotace z rozpočtu JMK pro potřeby JSDH Brno – Starý Lískovec na rok 2021 

 

Rada městské části Brno-Starý Lískovec souhlasí s podáním žádosti o dotaci z rozpočtu JMK 
v souladu s dotačním titulem „Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí 
Jihomoravského kraje pro rok 2021“ v celkové výši 107 000 Kč s 30% spoluúčastí MČ Brno -
Starý Lískovec. Ukládá OSŠK předložit tento materiál na nejbližším možném zasedání ZMČ 
Brno-Starý Lískovec k projednání. 
 
Pověřuje starostu MČ Brno-Starý Lískovec, aby Radě města Brna předložil k projednání 
a následnému schválení Žádost o přidělení dotace a žádost o pověření starosty MČ Brno -
Starý Lískovec k podpisu Žádosti o přidělení dotace a souvisejících dokumentů a v případě 
schválení dotace podpisem smlouvy o poskytnutí dotace a souvisejících dokumentů. 
 

 

 

 



7. Ocenění pedagogických pracovníků u příležitosti Dne učitelů v roce 2021 

 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec nenavrhuje žádného kandidáta na ocenění pedagogických 
pracovníků u příležitosti Dne učitelů v roce 2020. 
Pověřuje OSŠK sdělením usnesení RMČ Brno-Starý Lískovec na Odbor školství a mládeže 
Magistrátu města Brna do 15. února 2021 k rukám PhDr. Ireny Čechové. 
 
8. Prodej pozemku p.č. 244/8 k.ú. SL – vyjádření MČ 

 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec doporučuje zastupitelstvu MČ Brno-Starý Lískovec souhlasit  
s prodejem pozemku p. č. 244/8 k. ú. Starý Lískovec, do vlastnictví majitelům sousedícího 
rodinného domu v ul. U Hřiště 8, Brno na pozemku p. č. 210 k. ú. Starý Lískovec.  
 
9. Prodej / pronájem pozemku p.č. 1676/11 k.ú. SL – vyjádření MČ 

 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s pronájmem části pozemku p. č. 1676/11 k. ú. Starý 
Lískovec, ve vlastnictví statutárního města Brna, zastavěné částí zastřešeného parkovacího 
stání, jehož zbývající část stojí na přilehlém pozemku p. č. 116/2 (oba pozemky k. ú. Starý 
Lískovec) ve vlastnictví soukromého subjektu. 
Doporučuje zastupitelstvu MČ Brno-Starý Lískovec souhlasit s prodejem části pozemku p. č. 
1676/11 k. ú. Starý Lískovec, ve vlastnictví statutárního města Brna, zastavěné částí 
zastřešeného parkovacího stání, jehož zbývající část stojí na přilehlém pozemku p. č. 116/2 
(oba pozemky k. ú. Starý Lískovec) ve vlastnictví soukromého subjektu. 
 
10. Skončení smlouvy o nájmu pozemku p.č. 2405/89 k.ú. SL 

 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje skončení nájmu pozemku p. č. 2405/89 k. ú. Starý 
Lískovec podle smlouvy č. č. 09 2 500 19 00010 uzavřené mezi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a 
statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-Starý Lískovec dohodou. Platnost a 
účinnost smlouvy skončí dnem podpisu dohody oběma stranami. 
 
 

11. Doplnění vyjádření k prodeji pozemků p.č. 2391/1 a 2402/1 k.ú. SL 
 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec doporučuje zastupitelstvu MČ trvat na usnesení č. 10 ze VI. 
zasedání ZMČ ze dne 11. 3. 2020, nesouhlasit s navrhovaným prodejem celé plochy 
pozemku zásobovacího dvora p. č. 2402/1 k. ú. Starý Lískovec po spoluvlastnických podílech 
současným uživatelům – vlastníkům sousedních nemovitostí.  
Pro případ souhlasného stanoviska zastupitelstva města Brna k prodeji celého dvora 
ponechat ve vlastnictví statutárního města Brna tak velký spoluvlastnický podíl z pozemku  
p. č. 2402/1 k. ú. Starý Lískovec, aby mohla být 3 vyhrazená parkovací místa pro pracovníky 
ÚMČ zachována.  
 

 

 

 

 



12. „Umístění stojanů EcoTank čerpací stanice pohonných hmot MOL C603 Bítešská 530/1 
– Pražská radiála, 634 00 Brno“ 

 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec projednala stavbu: „Umístění 2 stojanů EcoTank čerpací 
stanice pohonných hmot ve vlastnictví MOL C603 Bítešská 530/1 – Pražská radiála, 634 00 
Brno“ ve vlastnictví MOL Česká republika, s.r.o., Purkyňova 2121/3, 110 00 Praha. 
Doporučuje starostovi, aby v územním řízení souhlasil s vydáním územního rozhodnutí pro 
tuto stavbu na pozemcích p. č. 2281/1 a p. č. 2281/4 podle dokumentace zpracované 
společností PROMA projekt s r.o., Bělehradská 568/92, 120 00 Praha 2, IČO: 24715671 
a datované 30. 10. 2020.  
Zároveň bude žadatel upozorněn, že pro vyjádření k umístění předmětné stavby na pozemek 
p. č. 2160/1 k. ú. Nový Lískovec se musí obrátit na MČ Brno-Nový Lískovec, Oblá 75a, 634 00 
Brno. 
Ukládá OVš předložit stanovisko k předmětnému územnímu řízení starostovi k podpisu 
ve lhůtě do 5 dnů po rozeslání výpisu z této schůze rady MČ.  
 

13. Připojení rozvojových lokalit podél ul. Jihlavská na horkovod Staré Brno – 3.etapa 

 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec projednala stavbu: Připojení rozvojových lokalit podél ul. 
Jihlavská na horkovod Staré Brno – 3. etapa podle dokumentace zpracované společností 
THERMOPLUS, s r. o., Obřanská 60, 614 00 Brno pro Teplárny Brno, a. s. Okružní 25, Brno 
a datované 09/2020, která spočívá v připojení uvažovaných rozvojových lokalit v sídlištích 
v Bohunicích a ve Starém Lískovci na systém výroby a distribuce tepelné energie. 
Souhlasí s uzavřením smlouvy o zřízení služebnosti pro nově budovaný horkovodný rozvod  
v pozemcích v k. ú. Starý Lískovec podle výše uvedené dokumentace v pozemcích v k. ú. 
Starý Lískovec ve vlastnictví statutárního města Brna mezi akciovou společností Teplárny 
Brno, Okružní 25,  Brno, IČ 46347534 a statutárním městem Brnem. 
Doporučuje starostovi, aby v územním řízení pro stavbu: Připojení rozvojových lokalit podél 
ul. Jihlavská na horkovod Staré Brno –3. etapa souhlasil s vydáním územního rozhodnutí pro 
tuto stavbu podle projektové dokumentace zpracované společností THERMOPLUS, s r. o., 
Obřanská 60, 614 00 Brno pro Teplárny Brno, a. s. Okružní 25, Brno a datované 09/2020.  
Zároveň žadatel obdrží informaci, že stavbu je třeba koordinovat se stavbou: "Prodloužení 
tramvajové trati z Osové ke Kampusu MU v Bohunicích", kterou realizuje FIRESTA-Fišer, 
rekonstrukce, stavby a. s., Ing. Martin Langer, tel. č. 602 643 489. 
Ukládá OVš předložit stanovisko k předmětnému územnímu řízení starostovi k podpisu  
ve lhůtě do 5 dnů po rozeslání výpisu z této schůze rady MČ.  
 
 

14. Květnaté louky a záhony, VZMR, oslovení k podání cenových nabídek 

 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje návrh na realizaci květnatých luk a záhonů ve veřejné 
zeleni: 

− pozemek p. č. 2455/1 k. ú. Starý Lískovec, ul. Osová – U Pošty, (č. 1, nad Albertem), 
432,8 m2 

− pozemek p. č. 2330/7 k. ú. Starý Lískovec, ul. U Hřiště (č. 2, pod Potrefenou husou), 
133,6 m2 

− pozemek p. č. 2459/2 k. ú. Starý Lískovec, ul. U Pošty lichá vnitroblok, (č. 3), 345,6 m2 



− pozemek p. č. 1684/161, 1684/106, 1684/181, 1684/23 k. ú. Starý Lískovec, Ulice 
Kosmonautů – Příčky (č. 4, u křižovatky), 196,7 m2 

− pozemek p. č. 998/22 k. ú. Starý Lískovec, ul. Kurská – Jemelkova (ze strany 
Jemelkovy), 56,5 m2 

 
-v souladu s „Pravidly pro zadávání a výběr dodavatelů veřejných zakázek financovaných 
z rozpočtu MČ Brno-Starý Lískovec“ text zadávacích podmínek, který je autorizovanou 
přílohou č. 2 bodu tohoto jednání a oslovení níže uvedených firem k provedení cenové 
nabídky na dílo „Květnaté louky a záhony ve veřejné zeleni MČ Brno-Starý Lískovec“      
 

1. FALKY, spol. s r. o., Kaštanová 637/141e, 617 00 Brno, IČ 28297849 

2. KAVYL, spol. s r. o., Mohelno 563, 675 75 Mohelno, IČO 49975358 

3. PFM-Greenvia s. r. o., Purkyňova 71/99, 612 00 Brno, IČ 04344103 

4. STROMMY COMPANY s. r.o., č. p. 143, 793 31 Andělská Hora, Pobočka Brno, 
Vodařská 143/13, 619 00, Brno IČ 01919652 

5. ŠIMEK 96, spol. s r. o., Herčíkova 17, 612 00 Brno, IČ 64509931   
6. Veřejná zeleň města Brna, p. o., Kounicova 1013/16a, 602 00 Brno, IČ 62161521 

7. Vrbas Jiří, Ing., Nádražní 155, 664 08 Blažovice, IČ 42316065 

8. Zahradnické úpravy s. r. o., Jílkova 124, 615 32 Brno, IČ 27707113 

9. Zeman Karel, Černého 39, 635 00 Brno, IČ 62095773 

 
-komisi pro otvírání obálek a hodnocení nabídek ve složení (min. 3 členů) 
 

1. Mgr. Jiří Dvořáček (místostarosta MČ Brno-Starý Lískovec) 
2. Taťana Absolínová (radní MČ Brno-Starý Lískovec) 
3. Jana Bušovová (referent OVš) 
4. Lucie Honzová (referent OVš) 
5. Bc. Jana Humpolíková (referent OVV) 
6. Jan Kovář (referent OVš) 
7. Mgr. Jarmila Kaplanová (referent OVš) 
8. Bc. Eva Novosádová (vedoucí OVš) 
9. Mgr. Jarmila Prátová (vedoucí OVV). 

 
Ukládá Odboru všeobecnému ÚMČ Brno-Starý Lískovec zajistit odeslání oslovení k podání 
cenových nabídek ihned.   
 

15. Žádost ZŠ a MŠ Elišky Přemyslovny 10 o povolení ke kácení 1 ks Topolu a 1 ks lípy 
 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí se skácením 1 ks topolu černého a 1 ks lípy srdčité, 
rostoucích na pozemku p. č. 558 k. ú. Starý Lískovec, ul. Elišky Přemyslovny 10, dle žádosti 
Základní školy a Mateřské školy, Brno, Elišky Přemyslovny 10, p. o., se sídlem Elišky 
Přemyslovny 497/10, 625 00 Brno, IČ 62156632, Znaleckého posudku č. 2-3 765/21 ze dne 
7. 1. 2021 a Znaleckého posudku č. 023-01/2021 ze dne 30. 1. 2021.  
Ukládá Odboru všeobecnému ÚMČ Brno-Starý Lískovec s tímto usnesením seznámit žadatele 
do 24. 2. 2021. 
 

 

 



16. Výzva k uhrazení bezdůvodného obohacení 
 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí se zasláním výzvy k úhradě bezdůvodného obohacení 
– předžalobní upomínka ve výši 51 973,54,- Kč společnosti CETIN a.s., se sídlem 
Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9, IČ: 04084063. 
Souhlasí s podáním žaloby o uhrazení bezdůvodného obohacení ve výši 51 973,54,- Kč, 
s příslušenstvím proti společnosti CETIN a.s., se sídlem Českomoravská 2510/19, 190 00 
Praha 9, IČ: 04084063 za předpokladu, že předmětná dlužná částka s příslušenstvím nebude 
uhrazena do 20 dnů ode dne doručení výzvy k úhradě bezdůvodného obohacení – 
předžalobní upomínka. 
Ukládá OVV zaslat výzvu k uhrazení bezdůvodného obohacení – předžalobní upomínka. 
 


