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I Favi.]ly n€ňaljcimi povahu právnich pi€dplsú vydávanými státnnnl oí§ány a po§ky.lo€ldem
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lynakriiilý 7 lolltdu !j l,.l,]lod]kou zpllsob]lýcl] výda]! pío RoP NUTS ll sV, a to od 't() 01 20ť)
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úco! n v lakovéřJ loz§ák, přo kleJý byl projelt vyl,.an i leah;?cl.
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v sáfno§tatné §|ožce

xl.
Dokumenlaeé k Píojekl!
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Píi.}|1|í:t) |u po!,iflen po§iupóval

/ak.]í:3

č ;3;l/20otj si),

sfulouva o poskytnuti .1otace č. LB/o6s5ls
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!o|tla:; po§k}lovatek, r,asmi prrjemce po cobLr péli 1.1 í}{ie dné
llkonaje.i níoLťk|lr
'ln3nČnihc,
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!ť

plo]enb poddl llÝl)lnlace a Umo}nit vst p do svého sidlá ;1 ]akýíhioilv (jn]Šifh i,ío§loí
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úh{edí:i]aho ,lr3l!tk| vt]l]()n výkon rozhodnuli
l.) lrcni

!
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PDíUsclliíll ílrzpoatové kázně F k€ždé neoprávněne použili nebo za§|ie!,1' í|í^ťÝl.irh
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