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KÓPIA
REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA
so sídlom v Trenčíne
ul. Nemocničná 4, 911 01 Trenčín
Číslo: RUVZ/2020/04034-002
Trenčín: 19.08.2020

Verejná vyhláška
ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia o nariadení opatrenia na predchádzanie vzniku
a šíreniu prenosných ochorení podľa § 48 ods. 2 písm. a) a ods. 4 písm. d), e) zákona
č. 355/2007 Z. z. o ochrane a podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

ROZHODNUTIE
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne (ďalej len „RÚVZ Trenčín“)
ako vecne a miestne príslušný orgán podľa § 3 ods. 1 písm. c) v v spojení s prílohou č. 1 zákona
č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákona č. 355/2007 Z. z.“) z dôvodu vyhlásenia
mimoriadnej situácie na území Slovenskej republiky vládou Slovenskej republiky uznesením
vlády Slovenskej republiky č.111 z 11.03.2020 dňom 12.03.2020 a pandémie ochorenia
COVID-19 vyhlásenej dňa 11.03.2020 generálnym riaditeľom Svetovej zdravotníckej organizácie
v súlade s uznesením vlády SR č. 197 zo dňa 02.04.2020, ako i z dôvodu zamedzenia šírenia
ochorenia a vzniku nových ohnísk, podľa § 6 ods. 3 písm. e), § 48 ods. 2 písm. a), ods. 4 písm.
d), e) zákona č. 355/2007 Z. z. a podľa §§ 46 a 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb.“) nariaďuje tieto

o p a t r e n i a:
1. Podľa ustanovenia § 48 ods. 4 písm. d) zákona č. 355/2007 Z. z. sa všetkým fyzickým
osobám, fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám v okresoch Trenčín,
Bánovce nad Bebravou, Nové Mesto nad Váhom zakazuje organizovať a usporadúvať
hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej, či inej povahy nad 500
účastníkov v exteriéri a nad 250 účastníkov v interiéri a súčasne na verejných
hromadných podujatiach sa zakazuje príprava a predaj občerstvenia (pokrmov
a alkoholických nápojov) s výnimkou poskytovania občerstvenia pre športovcov.
2. Podľa ustanovenia § 48 ods. 4 písm. e) zákona č. 355/2007 Z. z. sa všetkým fyzickým
osobám, fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám v okresoch Trenčín,
Bánovce nad Bebravou, Nové Mesto nad Váhom nariaďuje úprava prevádzkového času
všetkých interiérových a exteriérových podujatí a to do 23.00 hod. príslušného dňa
a zároveň sa nariaďuje obmedziť prevádzkové hodiny všetkých zariadení spoločného
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stravovania (reštaurácie, bary, diskotéky, herne, hostince,......) do 23.00 hod. príslušného
dňa s výnimkou svadieb.
3. Podľa ustanovenia § 48 ods. 4 písm. e) zákona č. 355/2007 Z. z. sa všetkým fyzickým
osobám, fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám v okresoch Trenčín,
Bánovce nad Bebravou, Nové Mesto nad Váhom nariaďuje obmedzenie kapacity plavárni
a letných kúpalísk na 50% zo schválenej, stanovenej kapacity.
4. Podľa ustanovenia § 48 ods. 4 písm. e) zákona č. 355/2007 Z. z. sú poskytovatelia
zdravotnej starostlivosti, ktorí poskytujú ústavnú zdravotnú starostlivosť povinní zabezpečiť
zákaz návštev na všetkých lôžkových oddeleniach s výnimkou návštev kňazov za účelom
podávania
sviatosti
pomazania
chorým
a
dôsledné
dodržiavanie
hygienicko - epidemiologického režimu na všetkých oddeleniach a prísnej bariérovej
ošetrovateľskej techniky.
5. Podľa ustanovenia § 48 ods. 4 písm. e) zákona č. 355/2007 Z. z. sú verejní a neverejní
poskytovatelia sociálnych služieb povinní zabezpečiť zákaz návštev v interiérových
priestoroch pobytových zariadení sociálnej starostlivosti ( ďalej len „ZSS“)
V záujme ochrany zdravia obyvateľstva, zabránenia vzniku nových ohnísk, zamedzenia
ďalšieho šírenia ochorenia sa
a) všetkým cirkvám a predstaviteľom cirkví nariaďuje prijatie takých opatrení, aby sa
minimalizovala možnosť šírenia vírusu pri organizovaní cirkevných akcií a úkonov
b) prevádzkovateľom výrobných prevádzkarní sa odporúča vypracovanie krízového plánu
so zapracovaním príslušných opatrení vydaných ÚVZ SR vzťahujúcich sa na výrobné
prevádzky
c) neodporúča sa organizovať hromadné podujatie určené pre seniorov v akomkoľvek
počte

Termín: od 20.08.2020 od 00:00 hod. do 31.08.2020 do 24:00 hod.
Vzhľadom na naliehavý všeobecný záujem spočívajúci v ochrane zdravia ľudí
a nebezpečenstve šírenia nákazlivej choroby správny orgán vylučuje odkladný účinok
odvolania v zmysle § 55 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb.

Odôvodnenie:
RÚVZ Trenčín eviduje od 01.08.2020 ku dňu vydania tohto rozhodnutia výrazný nárast počtu
osôb v okresoch Trenčín, Nové Mesto nad Váhom, Bánovce nad Bebravou, ktorým laboratórnym
vyšetrením metódou RT-PCR bola potvrdená prítomnosť koronavírusu SARS CoV-2. V súvislosti
s potvrdenými prípadmi RÚVZ Trenčín eviduje od 01.08.2020 päť ohnísk nákazy COVID-19.
Za obdobie od 01.08.2020 do vydania rozhodnutia do 19.08.2020 RÚVZ Trenčín zaznamenal
v okrese Trenčín 50 nových prípadov ochorenia (od začiatku pandémie 90 prípadov
s chorobnosťou 78,7 na 100 000 obyvateľov); v okrese Bánovce nad Bebravou 36 nových
prípadov ochorenia (od začiatku pandémie 68 prípadov s chorobnosťou 186,9 na 100 000
obyvateľov); v okrese Nové Mesto nad Váhom 25 nových prípadov ochorenia (od začiatku
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pandémie 61 prípadov s chorobnosťou 97,6 na 100 000 obyvateľov). Chorobnosť COVID-19
v rámci Slovenskej republiky je 53,2 na 100 000 obyvateľov.
Na
základe
uvedeného
bolo
zvolané
zasadnutie
Krízového
štábu
Okresného úradu Trenčín dňa 18.08.2020, kde bola zhodnotená celková situácia výskytu ochorení
COVID -19 v Trenčianskom kraji a boli prijaté vyššie uvedené opatrenia.
Ochorenie prebieha u podstatnej časti chorých s miernymi príznakmi až asymptomatickými
(bezpríznakovými), čo predstavuje riziko pre rizikovú skupinu – seniori, chronicky chorí a osoby
s oslabenou imunitou. Z dôvodov ochrany rizikových skupín je vydaný zákaz návštev
v zdravotníckych zariadeniach a v zariadeniach sociálnej starostlivosti s trvalým pobytom
s výnimkou vonkajších priestoroch ZSS za podmienky dodržania a rešpektovania všetkých
nariadených hygienických opatrení.
Organizovaním hromadných podujatí, kde dochádza ku kumulácii väčšieho počtu ľudí
na jednom mieste, môže dôjsť k ďalšiemu šíreniu tohto ochorenia. Zákaz organizovania všetkých
podujatí v nočných hodinách je vydaný z dôvodu, že tieto podujatia sú spojené s uvoľnenou
atmosférou, stratou zábran a vznikom úzkych kontaktov, čím sa vytvárajú možnosti
nekontrolovaného šírenia nákazy.
Uvedené opatrenia sú jednými z opatrení na zabránenie vzniku nového ohniska epidémie a je
jedným z dôležitých nástrojov na zamedzenia šírenia ochorenia COVID-19 spôsobeným
koronavírusom (SARS-CoV-2).
RUVZ Trenčín týmto opatrením v záujme ochrany zdravia rizikovej skupiny obyvateľstva
neodporúča seniorom zúčastňovať sa na hromadných podujatiach v uzatvorených
priestoroch. Ďalej neodporúča cestovanie do rizikových oblastí, prehodnotiť cestovanie do
zahraničia.
RÚVZ Trenčín odporúča prehodnotiť organizovanie rodinných osláv, minimalizovať
počty zúčastnených osôb ( prehodnotiť účasť osôb rizikových skupín a osôb z rizikových
oblastí).
RÚVZ Trenčín odporúča výrobným prevádzkarniam vypracovanie krízového plánu
na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19 a dodržanie všetkých platných opatrení
vydaných Úradom verejného zdravotníctva SR vzťahujúcich sa na prevádzky.
Vláda Slovenskej republiky vyhlásila podľa § 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky
č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov počnúc dňom
12.03.2020 mimoriadnu situáciu z dôvodu ohrozenia verejného zdravia II. stupňa.
Generálny riaditeľ Svetovej zdravotníckej organizácie vyhlásil dňa 11. 03. 2020 pandémiu
ochorenia COVID-19. V nadväznosti na vyššie uvedené skutočnosti a na aktuálnu
epidemiologickú situáciu vo svete, v Európskej únii a v Slovenskej republike, dochádza k šíreniu
ochorenia COVID 19, ktoré ohrozuje verejné zdravie.
Podľa § 2 ods. 2 zákona č. 42/1994 Z. z. poslaním civilnej ochrany je v rozsahu stanovenom
týmto
zákonom
chrániť
život,
zdravie
a majetok
a utvárať
podmienky
na prežitie pri mimoriadnych udalostiach a počas vyhlásenej mimoriadnej situácie.
Na základe týchto skutočností a vychádzajúc zo záverov Krízového štábu
Okresného úradu Trenčín zo dňa 18.8.2020 bolo nutné v súlade § 48 ods. 2 písm. a), ods. 4 písm.
d), e) zákona č. 355/2007 Z. z. uložiť opatrenia v súvislosti s ohrozením verejného zdravia.
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Vzhľadom na naliehavý všeobecný záujem spočívajúci v ochrane zdravia ľudí
a nebezpečenstve šírenia nákazlivej choroby správny orgán vylučuje odkladný účinok
odvolania v zmysle § 55 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb.
Poučenie
Podľa § 53 a § 54 správneho poriadku je možné proti tomuto rozhodnutiu podať odvolanie do
15 dní odo dňa jeho doručenia na Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky.
Odvolanie sa doručuje na Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne,
Nemocničná 4, 911 01 Trenčín, ktorý rozhodnutie vydal.
Podľa § 55 ods. 2 správneho poriadku sa odníma odkladný účinok odvolania a
podľa § 55 ods. 3 citovaného zákona proti rozhodnutiu o vylúčení odkladného účinku sa nemožno
odvolať.
Po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov je rozhodnutie preskúmateľné súdom.

MUDr. Ľudmila Bučková, MPH
regionálna hygienička

Rozhodnutie sa doručí::
Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 20A, 91101 Trenčín
Mesto Trenčín, Mierové námestie 2 ,911 01 Trenčín
Mesto Nové Mesto nad Váhom, Čl. Armády 1, 915 32 Nové Mesto nad Váhom
Mesto Bánovce nad Bebravou, Nám. Ľ. Štúra 1/1, 957 01 Bánovce nad Bebravou
Biskupský úrad v Nitre. Nám. Jána Pavla II. č. 7, P. O. Box 46/A,. 950 50 Nitra
Okresný úrad Trenčín
Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom
Okresný úrad Bánovce nad Bebravou

Vyvesené dňa: 19.08.2020
Zvesené dňa:
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Odosielateľ a prijímateľ
|
Odosielateľ

ico://sk/00610968

Prijímateľ

ico://sk/00151866_10112

|
|
Informácie o doručovaní
|
Dátum a čas doručenia

20.08.2020 10:45:22___

|
Doručovaná správa
|
Identifikátor správy

a69f2640-1166-4851-9399-b96267f820d6___

|
Kontrolný súčet
|
Kanonikalizácia

http://www.w3.org/TR/2001/REC-xmlc14n-20010315___

Typ digitálneho odlačku

http://www.w3.org/2001/04/xmldsig-more#rsasha256___

Digitálny odtlačok správy

s5qpVeoe70b/6HqoVz82nhAszwslIj/OSGQQkw
Q8bY8=

|

|

|
Prílohy
|
Príloha
|
Identifikátor elektronického dokumentu

e674a296-aab4-427c-92b3-e2ed964714e4___

|
Príloha
|
Identifikátor elektronického dokumentu

d5eba0ba-3fe4-49a3-b6fc-8551d8ff5810___

|
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|

Prijatie výsledku úplneho overenia ZEP
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Výsledok overenia ZEP
|
Správa

a69f2640-1166-4851-9399-b96267f820d6___

Typ výsledku overenia

1___

Popis výsledku overenia

Úplné___

|
|
|
Objekt
|
Id

e674a296-aab4-427c-92b3-e2ed964714e4___

|
Autorizácia
|
Identifikátor autorizácie

202008200000100129___

Typ podpisu

urn:oid:1.3.158.36061701.1.2.2;SkQESigRules,SkQ
MQCRules,QESigRules,AdESig-QCRules___

Kód stavu overenia autorizácie

1___

Popis stavu overenia autorizácie

Platná___

Kód výsledku overenia

0___

Popis výsledku overenia

VALID___

Dátum a čas podpisu (UTC)

20.08.2020 08:44___

Dátum a čas časovej pečiatky podpisu (UTC)

20.08.2020 08:42___

Dátum a čas overenia (UTC)

20.08.2020 08:48___

|

|
|
|
|
|
|
|
|

MIIFMDCCAxigAwIBAgIIHgucnLkGhDYwDQYJKoZ
uPmTN385D4SXAxR8bia14myjCVWBo
+AO23BGTTscQc6dxxc2JkZHGm1pkwu0jUuxiFHH
dCDyr+RPkHVrYQ
+xNdFkCqTwCC9ucdxaIXElkXPQIVd0h9z2qNiTgLW
+G4sFNN0CFIR6rdoo9SNvc9P5c5C31aM1upaq/
EZpTOFg8TpJePUA2ZbSBDfoUKfWH1FAMtWHPE
pudD4OtUM
+mkKf5Oh5ZYAVn2tI1TRHJhcVLGbMaHfpAgMBA

Číslo spisu

Por.č.záznamu

Číslo záznamu
0014424/2020

Typ záznamu
Externý doručený záznam

Forma originálu
hodnoverná elektronická

1

WiX5vxnCMAwGA1UdEwEB/
wQCMAAwHwYDVR0jBBgwFoAUfm0ed2K4vCZ1I1
BAwwCgYIKwYBBQUHAwgwDQYJKoZIhvcNAQEL
XZNzHjI4PJCGwk9M5GDyxYKnBF64lTeqQtk/
yCZcJGN9igCgwHafwxHAOrAcyrS0dgPKpBEaXrL
U0oNprYnSLT
+BUTN0pQ1pGN6pzKWHqchAGZ1XRMuWi/
xVZTPMKzMkd3VYhLvq4e5xrNgqGL
+dH1YdUk8TETcaSPxAl7hF9izNBjtbFRBPpSIhBUM
r3L0TFqxr86tOS8dnp3oVMMhZO3u
++KeN/TThLu
+bStvMJKdCIDaQnMBARzEh+i+0zZGrw0G
+YxFNAiMv88SE0xBiqgeutAXhDaR0CKsrEnjJ8Blg
+FRci8welfIlhd2Lzoe56Zot1BFzPl123VAF
+S9h3zx5/Z+9zNfaJCJZxBuAW1iY
+ptDovrf1ocv3HjlMIa/
QrXDOT2TjYOCK2xplihJEIQiJtGJQfFeRKVuWwFU
+mpQhvC1BbeNNj3e1Ts/bT2laVdLBP+i
+lE9tqDhhiFogsm+vYFZBotNHS+Fam8+___
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|
Podpisový certifikát
|
Vydavateľ

C=SK,L=Bratislava,SERIALNUMBER=NTRSK-359
a.s.,OU=ACA-307-2007-2,CN=CA Disig
QCA3___

Sériové číslo

84995067715683820254454___

Subjekt

CN=MANDATAR MUDr.
Ludmila Buckova OPRAVNENIE
1102,GIVENNAME=Ludmila,SURNAME=Buckova,S
EH386006,O=MANDANT Regionalny
urad verejneho zdravotnictvo so
sidlom,SERIALNUMBER=MANDANT
NTRSK-00610968,OU=Regionalny hygienik
SR,L=Trencin,C=SK___

Mandát

<MandateCertificateInfo
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/
XMLSchema" xmlns:xsi="http://
www.w3.org/2001/XMLSchemainstance"><Client><CertRule><Type>Subject</
Type><Key>SERIALNUMBER</
Key><Value>MANDANT NTRSK-00610968</
Value></CertRule><CertRule><Type>Subject</
Type><Key>O</Key><Value>MANDANT
Regionalny urad verejneho zdravotnictvo
so sidlom</Value></CertRule></
Client><Mandatary><CertRule><Type>Subject</
Type><Key>CN</Key><Value>MANDATAR

|
|

|
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MUDr. Ludmila Buckova OPRAVNENIE 1102</
Value></CertRule><CertRule><Type>Subject</
Type><Key>GIVENNAME</
Key><Value>Ludmila</Value></
CertRule><CertRule><Type>Subject</
Type><Key>SURNAME</
Key><Value>Buckova</Value></
CertRule><CertRule><Type>Subject</
Type><Key>SERIALNUMBER</
Key><Value>IDCSK-EH386006</Value></
CertRule><CertRule><Type>Subject</
Type><Key>OU</Key><Value>Regionalny
hygienik SR</Value></
CertRule><CertRule><Type>Subject</
Type><Key>L</Key><Value>Trencin</
Value></CertRule><CertRule><Type>Subject</
Type><Key>C</Key><Value>SK</
Value></CertRule></
Mandatary><Mandate><CertRule><Type>Certificat
Type><Key>1.3.158.36061701.1.1.1102</
Key><Value>SK: Opravnenie 1102,
Regionalny hygienik SR, podla § 9
zakona c. 272/2016 Z. z.</Value></
CertRule><CertRule><Type>CertificatePolicy</
Type><Key>1.3.158.36061701.1.1.1102</
Key><Value>SK: § 6 ods. 2 zakona c. 355/2007
Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejneho
zdravia, Zakon c. 55/2017 Z. z. o statnej
sluzbe</Value></CertRule></Mandate></
MandateCertificateInfo>___
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|

MIIJEjCCBvqgAwIBAgIKEf+Xg7Q
+5gA09jANBgkqhkiG9w0BAQsFADCBgTELMAkGA
JZMYKjqaq7x5+xcXzPMVVczHRB6Ei9mJ6S7m/
FUM9DJNCYRCteHnekiniDiuzyEew3220DyMifSz/
UCV9lZ5zdH04AdppSu2YjuquZGRMDfJcZVeJ/
+kn3kfxBEO8V5iCRz77xYWa0n17Tt6TGJcFUjXLh
x9AaMvxsAquiOa6DTLzRBONzLJn2gyu4U2zze1N
lrjlR4BBAgMBAAGjggPtMIID6TB5BggrBgEFBQcBA
Muh08tUNcQ/
+ooGJjoLAwHwYDVR0jBBgwFoAU9FgiC3T8jAqPj
BAIwADCCAmAGA1UdIASCAlcwggJTMIG3Bg0rgR
+YKAAABAAcwNzA1BggrBgEFBQcCARYpaHR0cH
BAQDAgZAMDcGCCsGAQUFBwEDBCswKTAIBgY
+AVPNDG9B/8cpuAWLxiu98exLzW2L2zfx5waLmz
vQrgq2eAQzXDjwLlHNkhotDoBkCJv9G5XuLNnTG
newJMsN3+K8ZuwyjXOhkB1Nn9cBbDAT03YYISbH
QtKpS3Msicm6NfFx+A4Pao74Gkio
+aemc3zPq9VfDejUt94BJ6b8kRPJgfje9TQkPBczB
+iVcPXhvlcvOOhfbg9hQU9v3PhNF3Mse0YCHxEu
E4Lo7Y12cjN5dSUM7pLqti7R/qm
+RPb1Qe6dIGjOP5sxy3u2AKSkNG
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+HFKyYq00bl391Pkm4cjxrLf7lrW
+XxSrJnjdH3nQevThuVDUcV6XzH3OQF8LUYTPrK

KÓPIA

|

MIIF/DCCA
+SgAwIBAgIITf3ry8sNnvUwDQYJKoZIhvcNAQELB
J2K9RV3ZXS21KIrwRhxP6UehQQdEH3XzjZjWE3o
+xlF0pTnjLFTZaEuLY8bRDha
+sshuxErMrfaAKZ3QKWVVRyLAWyKdtv0Sm0Y
+Hdi6102Li+doA71WEJKoEJIvZpm71XOW
+ONiTAlopVybBdBjdZv/d6lMUsd3yiEkb/
BQ5Ur9xV072FaXiVuOV3Jk/S8F/NqifbjpRV/
YbYwT58qDI0z8bJbCJ1f3nm3Y0ucXO/
tghs0LFdL1zsYhLCkmk6alsqE57eIZGUeA7/
GcMu22OLbTqIOILN63R1DlHB7jD2u6PZYapqZo/9
+wzhOeuajSskulQYY3GqljjH5EEH715f8RALgNfzyV
nyltDmUv8CrX5yM7yhY1Y
+ldJjfPrspwT1de4oTqVIHj1vYEEN0sAOs0ax7bVsS
+CBAbs7tPMA8GA1UdEwEB/
wQFMAMBAf8wHwYDVR0jBBgwFoAUfm0ed2K4v
Hx/5kkxCU63I/AaRRqW7mDhdvD/AGngp/
Dub+Lbv6qUXN8CjAk3bISn6kiWMNi8JIfoO
+b9HQNuBLpzYc6SYRyzfvCK8yg6Tetv8tuHESqH1
FQ0VLriRqFZFHSpHiA9kDJdg7YMgVzZi4xMr1KSc
+VGa3FpaJkUWAMnMFq7t33rsSk4b9VEBUbtT7lT
+qBkGI9fHy5Co8urt44AvykX96iGbyyQ/
a+29ay7fFoBqlufDK
+5QyZiV1cRM0UlcBbc4lt5G6POCRiGOPDzYLWc6
l2gvMQHGS7hw/MMQBXso54CSgQT5B/
EwdyRDmKkJ/LCu2a3EtWOyJ8WHjNS
+BVGOUOovZtPj1Wp9C7SGnx8EOLY0o5HaYPNM
rnYJQGVzxN5EsVZ2pyVXSkSZfNVMn/70r
+P2yoiLsUUpvKOpWUNQm31FsG74tP2P3ooqUSN
+4hwKMkgE4rh89o8afowJ9bmwlMojIQQTP9HoTjv
+st8gU2E3Fm1ElHyAadDmS79Ez6qPT/9IKp5d4SE
+8sjepkzkTEvRB10iys9___

|

MIIJWAoBAKCCCVEwgglNBgkrBgEFBQcwAQEEg
+MIIJOjCCAcmhgaEwgZ4xCzAJBgNVBAYTAlNLM
JRG5N7a3kMxz91fMzZayy/0eWm/
YCYgIKEf+Xg7Q
+5gA09oAAGA8yMDIwMDgyMDA4NDczOVqgERg
+ppjUT80zuhIzAhMB8GCSsGAQUFBzABAgQSBB
+crqovcLjgR69QCSQ53DiYgm245+/
DsQSXSg6u7meTCFRkkPqEIO9Lr1RETESTBvD0
zUscQ16KKDb7qft2AkJmlg8F5y21Lmhe89kC8PKO
z9itJVs7vashXOCouUBNwdbSNPFzM3sKIlkVadBC
NpjpzzGOxx1pWTP8/xOUZ6+Y
+eP5xC3MByndm6D0A7CPTckc
+rKoIIGVTCCBlEwggZNMIIENaADAgECAgoRMMY
+1MA0GCSqGSIb3DQEBCwUAMIGBMQswCQYD
+bAmCjOi+te52DPzf1P
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+JWRvgeJnf3PijVW6XEtPdlWYqBZb2+Nal5t9tCT3
ZKRuZIh5ANlmQ1Q0BdcxDPireY4M
+eWLlAYJe8zMXkFIlpgPRYHX/
Nw1WCrEOswMYYUlVDQ88oXjOcckhxtPyZVP9b7
+lbgAwGSYJ8aXlhWHCEHBI8clnPv7N1LQdtRFaE
+B9FfyDCwauSSVoNGMbQbtqmg8IxIVQ57XFR0U
+d9S8CAwEAAaOCAaYwggGiMEgGCCsGAQUFB
PNNMB8GA1UdIwQYMBaAFPRYIgt0/
IwKj4w6pYWXL4RZ2R8oMAwGA1UdEwEB/
wQCMAAwYgYDVR0gBFswWTAPBg0rgR6RmYQF
IjAUxBs9prXttR3zB9Fqou/s/fa+h/
s5X/7i2j+7isxKF2bD1Pd6968yuX7F/
icCUpWOihH342GFpTyF65T7WtLih5iTG7kahpkPN
TL2NfUebraCZNZTeyBdVGbk/
Xo0QMOHb+GtxD8pIEqlYqNkDyd/
yfZSCes05nptevBRnSU7XSShqyzSUvATCyCfwtUv
+XAHnZtdTiJEV3F/
jg5ESRldYPF5N7zb1Gqg3wRpP2ytUZGjelQI8BSlO
T91on5MoIDdkTx+nFnoaZUPg
+xAPv7pRfROazhUxayy9k
+gq9UphKtpEwGCnFo
+j4jGJfMCsLOedYc9EftVtJzjYjyHInfIGrM1NX4679D
+Y59n6DVTobKvmCBDiwGDGs4CnJ
+etmKSnpoJjPMGeX1JF1f4qX
+/LYKnTBOQ2VyP62A4m9fnf
+eRlmUokrgBv42Nm0ShNNqHMcJPyKrIWPaUvCi3
jcrqCz3J9HBqbsfHzqA1FFd9Pk=___

KÓPIA

|

MIIIiTCCBnGgAwIBAgIBATANBgkqhkiG9w0BAQsF
Llbl7OLNLFJ9xn6rOO8NcFIZfSlA1USbEfK
+3kMJyNYJNyFi8OGQq3vv9/
yRjJ5EARzVlns4ROhI/
nxEahu4ET4VxVuyO5h0fmyJiGdFwJIPzFUxXYd2Z
+u2OpLbNLynj4HG9k2CK6p5TB0CXzj4MUr7rbXF0
+J3iQwcFSJol8C4gGln9wC4czC44jHWfZUSvQ3vK
RawKvR4SkWDxnFiOti7ujULrWpfkgiCo2TDV4NSG
ux
+EVwt6bgrlftQLpORF2rTQAdt10OyZNuMRphkKuD
WOIVJPuQKR31O2ngnNiV4ItFLfVTU6h54/
IgN4WDIM72Ak75yVInkqUbq1uYeHI375wIVUR1eL
+wMYvVApZKg/0GX6lNLRmpQOOFv7iPXaoO4YS
ecpATRKR/RfdJSNmHcPHea8U
+Zr5v+0f9DkWJ/
zwzLAWNdU34C4s1LBmLA6uGAGfj8uesQ
+5GRKCDcZwUA195XLN2o0JYner9ZY5L
+DBTgjbxocxey55qvsEqWhiJO0KwkgwM//
tHiO5WxS/
RW6k1ts16OMCAwEAAaOCAzIwggMuMFAGA1Ud
MIIBWAYDVR0fBIIBTzCCAUswMKAuoCyGKmh0d
Y2VydGlmaWNhdGVSZXZvY2F0aW9uTGlzdDCBg
+hnxsZGFwOi8vL2NuJTNkS0NBJTIwTkJVJTIwU1
Y2FDZXJ0aWZpY2F0ZTtiaW5hcnkwDgYDVR0PAQ
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BAQDAgEGMB0GA1UdDgQWBBR/8T0hwpdaLpcH
+BzANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAgEANtv5EullQr
BFgthXau9fBwD9CXu3qwTjtf+fyTgbU1aVR0b/
ByzTbmkp179lQ5S8XOnawS9567JWNHaNiRW4X
+Os7uVsVcniyvI2Xo
+MbUVzmdF2ExNvuguf06jekc/
VfHSFY5zs1sMJyZI1aYmkbthQIHIQV5sK3/
Bqv89I8Zx2CBwVTM/
dgzzcdsNvh0RWkb3qK9tVqhJya2kGCFCD
+h6Cya1d6TE4aWDub1dAX4L1w1lqdawG4rnz
+HhoG5ZioUFzNdFJEYJCdCRcbrG0DsO25In1GZV
o6MvPNPvUWzkiEV9wg82uztiKANqRaFYcO8sHY
+gWpH5DlEAxhsMpY
+qH7x1sunu4NtwIZmdBKZG76MDwz0mCPgmYSo

KÓPIA

|

MIIJHzCCBwegAwIBAgICB3owDQYJKoZIhvcNAQ
zdr1YF2tndnPQybCG2Wo8Sz9tFFxFk6PVJt1bujec
+Sn1P7JiSyV9YpVc30JlJpzbRmw931mDI
+V45AhDRwfbRSDslfoR3wZk2g2pPedNR
+SWucM2QhSeABaDpo1J0mK0AVNQtgrTLM1nzA
gg8nwMolW2FrnGDox74s/
GRH41hG5wGyT6zXB3McOm5R14RIrou16+bLjNq
+XVD5ndHMF1kk0rSUeqwoyo
+r3CoTrQTAlh8RsI9+Mh9gy/
CNfW6PBIwLN2MIQ7A5+BX0Aic9WbaDUyl8qmBiq
uzukOdi7RnkLb3bcN3ZLpDgWZ8vgbNY8846yCgT
MgNR3aHPue7A7e1cxH1ap6Q6zGTe38u
+NDSd+2AYOBKUXVP44Ch/
BQjHikXMgtVQ6SCxWCRyfmjAB0JLuCDX9T3rMK
AgEBMFMGA1UdIAEB/
wRJMEcwRQYNK4EekZmEBQAAAAECAjA0MDIG
wQFMAOAAQAwggFABggrBgEFBQcBAQSCATIwg
Y2FDZXJ0aWZpY2F0ZTtiaW5hcnkwDgYDVR0PAQ
BAQDAgEGMB8GA1UdIwQYMBaAFH/
xPSHCl1oulwcOsWmDJf0hhj4HMIIBWAYDVR0fBII
Y2VydGlmaWNhdGVSZXZvY2F0aW9uTGlzdDCBg
+hnxsZGFwOi8vL2NuJTNkS0NBJTIwTkJVJTIwU1
+MOqWFly
+EWdkfKDANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAgEANNV
vTyEqNYdVOuDSZ/c6v8wr4S
+YQbYS4YRHVkF7+xiMWfqGWccgV7rWNXxvE3c
zUO2VkQcX6i1gfq0GiE/kIjuBd53Xsp+/8vJ/
jXv4yl7WlvfGiatbvre4yQIFe8Qk+nByM
+SI73mgYpcWhzwf/08lFNLTf6qT9+MbAcGIVzZ3kI
+xtbeubzhhZwgJHERLxzoE9NEhi7HSDnRfV26FTB
+wtqoTQGercEc/
n4UL9gWYx6GfFhynCxkcfu2pHFXt19yES3/
wq8fjMyx78V3grSFiXrim0N9xkI000OOfAtvNcqebR
+8Hp3lbJidAUcj6jSA5+nK1sCFe
+rzQGOnxzv1x0D1P/
GT1AhxkgN92p3abOIRWCjRZ1UH8WiDIfyOmFyK
+/3Equ5q0yI2yQZ4eL6xvUyVhE8nu3w
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0014424/2020

Typ záznamu
Externý doručený záznam

Forma originálu
hodnoverná elektronická

6

+3w0+xWypNkB2wsz7iP1eSRvhxLDAcvYGvbWJT
+4DHKZ
+lmfsEKys7FPQ7UMJD0A4zZtibNVj9bj/
oxtkfp0GRMncWRn9NvBBP8ZyygeXOAqNdNb7TY

KÓPIA

|
Objekt
|
Id

d5eba0ba-3fe4-49a3-b6fc-8551d8ff5810___

|
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