Statutární město Ostrava

Usnesení

městský obvod Polanka
rada městského obvodu

Usnesení

90. schůze rady městského obvodu

m‘
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konané dne 06.04.2022

1019lRMOb-Poll1822/90
1032/RMOb-Poll1822l90

Pavel Bochnia
starosta

Ing. Vit Suder
radní

V souladu s nařízením EU 2016/6793, 0 ochrané fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údaju a o volném pohybu těchto udaju a o zrušení
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POLANKA
NAD ODROU

Statutární město Ostrava

Usnesení

městský obvod Polanka
rada městského obvodu

Přehled usnesení rady městského obvodu dle čísel ze dne: 06.04.2022

Číslo usnesení

Materiál

Název

1019/RMOb-Pol/1822/90
1020/RMOb-Pol/1822/90
1021/RMOb-Pol/1822/90

RMOb/0085/22
RMOb/0084/22
RMOb/0075/22

Kontrola usnesení z 89. rady městského obvodu

Rozpočtové opatření č. 3/2022
Návrh na výběr nejvhodnější nabídky a uzavření
smlouvy ve věci veřejné zakázky malého rozsahu s

názvem „Polanka — křižovatka ulic 1. května a Heleny
Salichově“
1022/RMOb-Pol/1822/90

RMOb/OO77/22

Žádost o stanovisko k projektové dokumentaci pro

společné řízení, pro stavbu: „Chodník podél ul. K
Vydralinám v Polance nad Odrou"
1023/RMOb-Pol/1822/90

RMOb/OO78/22

1024/RMOb-Pol/1822/90
1025/RMOb-Pol/1822/90

RMOb/0079/22
RMOb/0080/22

Žádost ve věci úpravy dopravního značení na ul.
Sjednocení

Návrh dodatku č. 21/2022 ke smlouvě o výpůjčce
Žádost o vydání souhlasu s umístěním části stavby v
obecním pozemku — vodovodní, kanalizační a datová

přípojka, ul. Čechova, par. č. 2388 ostatní plocha,
ostatní komunikace a souhlas vlastníka sousedního
pozemku par. č. 2348/1 ostatní plocha, zeleň, vše v k. ú.
Polanka nad Odrou, obec Ostrava"

1026/RMOb-Pol/1822/9O

RMOb/0083/22

1027/RMOb-Pol/1822/90

RMOb/0086/22

1028/RMOb-Pol/1822/90

RMOb/0082/22

1029/RMOb-Pol/1822/90

RMOb/0088/22

1030/RMOb-Pol/1822/90

RMOb/0089/22

1031/RMOb-Pol/1822/90

RMOb/0090/22

1032/RMOb-Pol/1822/90

RMOb/0087/22

Žádost o vydání souhlasu s umístěním části stavby v
obecním pozemku — sjezd ke krytému stání, žádost o
souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru
pro akci „Parkovací stání u rodinného domu č. p. 1133/1
na pozemku par. č. 1919/2 v k.ú. Polanka nad Odrou“.
Souhlas s připojením k MK ul. U Rybníčku a s
přesunem stávající dopravní značky zónové informační
Žádost o vydání souhlasu s umístěním části stavby v
obecnim pozemku pro stavbu: „Kanalizační přípojka pro

par. č. 363, k. ú. Polanka nad Odrou“
Žádost o jednorázové snížení nájmu za užívání prostor
sloužících k podnikání
Návrh na schválení studie stavebních úprav
víceúčelového objektu čp. 863
Návrh na zahájení zadávacího řízení ve věci veřejné
zakázky malého rozsahu s názvem „Stavební úpravy

víceúčelového objektu čp. 863 (PD + IČ)“
Návrh na zahájení zadávacího řízení ve věci veřejné
zakázky malého rozsahu s názvem „Workoutové hřiště

Polanka“
Informace starosty a ostatních radních o dění v
městském obvodu

V souladu s nařízením EU 2016/6713. o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení
směrnice 95/46/ES. a zákonem č. 110/2019, o zpracování osobních údajů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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POLAN KA
NAD ODROU

Statutární město Ostrava

Usnesení

městský obvod Polanka
rada městského obvodu

RMOb/0085122
Kontrola usnesení z 89. rady městského obvodu
Usnesení číslo: 1019IRMOb-Pol/1822I90
Rada městského obvodu Polanka
1) bere na vědomí
kontrolu usnesení z 89. rady městského obvodu ze dne 23.03.2022.
RMOb/0084122
Rozpočtové opatření č. 3/2022
Usnesení číslo: 1020/RMOb-Pol/1822/90

Rada městského obvodu Polanka
1) schvaluje
rozpočtové opatření č. 3/2022 městského obvodu Polanka nad Odrou pro rok 2022 dle
předloženého návrhu

2)

ukládá
provést rozpočtové opatření č.3/2022 v rozpočtu městského obvodu Polanka nad Odrou pro
rok 2022.

Vyřizuje: Ing. Laura Fráňová
referent odboru financí, vnitřních věcí, školství a kultury
RMOb/OO75/22
Návrh na výběr nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy ve věci veřejné
zakázky malého rozsahu s názvem „Polanka — křižovatka ulic 1. května a

Heleny Salichové“
Usnesení číslo: 1021/RMOb-Pol/1822/90
Rada městského obvodu Polanka
1)

rozhodla

na základě hodnotícího kritéria — nejnižší nabídkové ceny, o pořadí nabídek, o výběru
nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy, ve věci veřejné zakázky malého rozsahu na
realizaci stavby pod názvem „Polanka — křižovatka ulic 1. května aHeleny Salichové"
s účastníkem, který předložil svou nabídku pod poř.č.1, se společností V.D.Stav — Ostrava

2)

s.r.o., se sídlem Malá 113/9, 725 25 Ostrava-Polanka nad Odrou, IČ1286 06 191, za cenu
7 562 962,23 Kč bez DPH
zplnomocňuje
starostu k podpisu smlouvy dle bodu 1) tohoto usnesení

3)

ukládá
sdělit zúčastněným firmám výsledek výběrového řízení .
Vyřizuje: Iveta Matulová-referent odboru hospodářské správy a veřejných zakázek

V souladu s nařízením EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení

směrnice 95/46/ES, a zákonem č. 110/2019. o zpracování osobních údajů. je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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POLANKA
NAD ODROU

Statutární město Ostrava

Usnesení

městský obvod Polanka
rada městského obvodu

EMOD/0077122
Zádost o stanovisko k projektové dokumentaci pro společné řízení, pro
stavbu: „Chodník podél uI. K Vydralinám v Polance nad Odrou“
Usnesení číslo: 1022/RMOb-Pol/1822I90
Rada městského obvodu Polanka
1) bere na vědomí
projektovou dokumentaci s názvem stavby „Chodník podél ul. K Vydralinám v Polance nad
Odrou“, jenž vypracovala lng. Dagmar Klajmonová, objednatel: SMC-městský obvod Polanka
nad Odrou
2)

souhlasí

s předloženou projektovou dokumentaci pro společné povolení stavby — DUSP s názvem
stavby „Chodnik podél ul. K Vydralinám v Polance nad Odrou“, zhotovitel projektové
dokumentace: DOPRAPLAN s.r.o., IČ 054 11 572, se sídlem Přemyslovců 462/6, 709 00

3)

Ostrava — Mariénské Hory. Stavbou budou dotčeny obecní pozemky par. č. 1262/4, par. č.
1258/1, par. č. 1258/2, par. č. 1258/3 a par. č. 1257/11, vše v k. ú. Polanka nad Odrou
ukládá
sdělit stanovisko žadateli.
Vyřizuje:

Květoslava Miřijovská,
referent majetku

BMOb/0078122
Zádost ve věci úpravy dopravního značení na ul. Sjednocení
Usnesení číslo: 1023/RMOb-Poll1822/90
Rada městského obvodu Polanka
1)

projednala

žádost
ve věci návrhu úpravy dopravního značení za účelem snížení povolené rychlosti na ul.
2)

3)

Sjednocení
rozhodla

vyhovět žádosti dle bodu 1) ve smyslu zajištění úpravy dopravního značení v lokalitě ulice
Sjednocení, za účelem snížení maximální povolené rychlosti na 30 km/hod
ukládá
odboru hospodářské zprávy a veřejných zakázek sdělit stanovisko žadateli a zajistit veškeré
úkony související s úpravou dopravního značení v rozsahu předloženého návrhu.

Vyřizuje:

Květoslava Miřijovská,
referent majetku

V souladu s nařízením EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení
směrnice 95/46/ES, a zákonem č 110/2019, o zpracování osobních údajů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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NAD ODROU

Statutární město Ostrava

Usnesení

městský obvod Polanka
rada městského obvodu
RMOb/0079l22

Návrh dodatku č. 21/2022 ke smlouvě o výpůjčce
Usnesení čislo: 1024/RMOb-Poll1822/90
Rada městského obvodu Polanka
1) souhlasí
s návrhem dodatku č. 21/2022 ke „Smlouvě o výpůjčce“, evid č 800171/2018 a
aktualizovanými seznamy vypůjčeného majetku půjčitel: ČR -— Hasičský záchranný sbor
Moravskoslezského kraje, IČ 708 84 561 se sídlem Výškovická 40,700 44 Ostrava— Zábřeh,
zastoupený plk. Ing. Radimem Kuchařem, náměstkem ředitele pro IZS a operační řízení,

2)

3)

statutárním zástupcem HZS Moravskoslezského kraje
zplnomocňuje
starostu městského obvodu Polanky nad Odrou k podpisu Dodatku č. 20/2021 dle bodu č.1
tohoto usnesení
ukládá
sdělit stanovisko žadateli.
Vyřizuje:

Květoslava Miřijovská,
referent majetku

RMOb/0080/22
Žádost o vydání souhlasu s umístěním části stavby v obecnim pozemku vodovodni, kanalizační a datová přípojka, ul. Čechova, par.c
c.2388 ostatní
plocha, ostatní komunikace a souhlas vlastníka sousedního pozemku par. č.
2348/1 ostatní plocha, zeleň, vše v k. ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava"
Usnesení číslo: 1025/RMOb-Pol/1822/90

Rada městského obvodu Polanka
1)

projednala

žádost pana Ing. Jana Pokorného, IČ 881 54 866, se sídlem Urbaníkova 982, 721 00 Ostrava
— Svinov kte ' na základě

Iné moci zastu u'e
o souhlas s umístěním

vodovodní, kanalizační a datové přípojky na pozemku par. č. 2392 zahrada a par. č. 3180/42
ostatní plocha, jiná plocha, do obecního pozemku par. č. 2388 ostatní plocha, ostatní
komunikace a souhlas vlastníka sousedního pozemku par. č. 2348/1 ostatní plocha, zeleň,

vše v k. ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava
2)

souhlasí

s umístěním vodovodní, kanalizační a datové přípojky na pozemku par. č. 2392 zahrada a
par. č. 3180/42 ostatní plocha, jiná plocha, do obecního pozemku par. č. 2388 ostatni plocha,
ostatni komunikace v k. ú. Polanka nad Odrou obec Ostrava inv

3)

:

a se vstupem do
tohoto pozemku za účelem realizace
souhlasí
s provedením ohlášeného stavebního záměru pro stavbu „Rodinný dům na par. č. 2392,

3180/42 v k. ú. Polanka nad Odrou“ na pozemku par. č. 2392 zahrada a par. č. 3180/42
ostatní plocha, jiná plocha, vše v k. ú. Polanka nad Odrou“, který sousedí s obecním
pozemkem par č 2348/1 ostatní plocha, zeleň, v k. ú. Polanka nad Odrou obec Ostrava,
investor: Ing.Jiří Pokorný, IČ 88154866, se sídlem Urbaníkova 982, 721 00 Ostrava- Svinov

který zastupuje na základě plné moci stavebníka manžely—
V souladu s nařízením EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení

směrnice 95/46/ES, a zákonem č. 110/2019 o zpracování osobních údajů, je dokument zveřejněn v upravené podobě
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NAD ODROU

Statutární město Ostrava

Usnesení

městský obvod Polanka
rada městského obvodu

4)

5)

rozhodla
na straně vlastníka pozemku par. č. 2388 ostatní plocha, ostatní komunikace, v k. ú. Polanka
nad Odrou, obec Ostrava, o uzavření smlouvy o umístění části cizi stavby, dle předlohy, ve

smyslu odstavce 2) tohoto usnesení
zplnomocňuje
starostu městského obvodu Polanky nad Odrou k podpisu smlouvy dle bodu č. 4) tohoto
usnesení

6)

ukládá
sdělit stanovisko žadateli.

Vyřizuje:

Květoslava Miřijovská,
referent majetku

RMOb/0083/22
Zádost o vydání souhlasu s umístěním části stavby v obecním pozemku —
sjezd ke krytému stání, žádost o souhlas s provedenim ohlášeného
stavebního záměru pro akci „Parkovací stání u rodinného domu č. p. 1133/1

na pozemku par. č. 1919/2 v k.ú. Polanka nad Odrou“. Souhlas s připojením k
MK ul. U Rybníčku a s přesunem stávající dopravní značky zónové informačni

Usneseni číslo: 1026/RMOb-PoI/1822l90
Rada městského obvodu Polanka
1) projednala

žádost —
o souhlas s připojením na pozemek par. č. 1781/5 ostatní plocha, ostatní komunikace,
a p. č. 1781/8 zahrada v k. ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava. Dále žádost o souhlas s
provedením ohlášeného stavebního záměru pro akci „Parkovací stání u rodinného domu č.p.
1133/1 na pozemku 1919/2 v k.ú. Polanka nad Odrou“, souhlas s připojením k MK ul. U

Rybníčku a s přemístěním stávající dopravní značky zónové informační západním směrem dle
2)

3)

přiloženého snímku a zákresu do mapy
souhlasi
s připojením sousední nemovitosti (sjezdu) na pozemku par. č. 1919/2, zahrada v k. ú.
Polanka nad Odrou, obec Ostrava k MK III. třídy — ul. U Rybníčku na par. č, 1781/5 ostatní
plocha, ostatní komunikace a p. č. 1781/8 zahrada, v k. ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava,
dle § 10 odst. 4 písm. b) zákona o pozemních komunikacích č. 13/1997 Sb., ve znění
pozdě'ších předpisů, žadatel
za předpokladu, že do rozhledového trojúhelníku nebudou
zasahovat žádné pevné překážky vyšší než 0,7 m
souhlasí

s umístěním části zpevněného sjezdu pro napojení krytého parkovacího stání pro 2 osobní
automobily u rodinného domu č.p. 1133/1, na pozemku par. č. 1919/2 zahrada do obecního
pozemku par. č. 1781/5 ostatní locha, ostatní komunikace, a . č. 1781/8 zahrada, vše v k. ú.

Polanka nad Odrou, žadatelů
—a se vstupem do tohoto pozemku za účelem realizace
4)

souhlasí
s provedením ohlášeného stavebního záměru pro akci „„Parkovací stání u rodinného domu
č.p. 1133/1 na pozemku 1919/2 v k.ú. Polanka nad Odrou“, který sousedí s obecním
pozemkem par. č. 1781/5 ostatní plocha, ostatní komunikace, a p. č. 1781/8 zahrada, vše v

V souladu s nařízením EU 2016/679, o ochraně íyzrckých osob v souvrslosti se zpracováním osobních údaju a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení

směrnice 95/46/ES, a zákonem č 110/2019, o zpracování osobních údajů, je dokument zveřejněn v upravené podobě
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Statutární město Ostrava

Usnesení

městský obvod Polanka
rada městského obvodu

5)

6)

7)

souhlasi
s přemístěním stávající dopravní značky zónové informační západním směrem dle
přiloženého snímku a zákresu do mapy do vzdálenosti 1,0 m od společné hranice pozemků p.
č. 1919/2 a 1916 s jejím umístěním na pozemku p. č. 1781/5 v k. ú. Polanka nad Odrou v
zeleném pésu MK
rozhodla
na strané vlastnika pozemku par. č. 1781/5 ostatní plocha, ostatní komunikace, a p. č. 1781/8
zahrada, v k. ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava, o uzavření smlouvy o umístění části cizí
stavby, dle předlohy, ve smyslu odstavce 3) tohoto usnesení
zplnomocňuje
starostu městského obvodu Polanky nad Odrou k podpisu smlouvy dle bodu č. 6) tohoto
usnesení

8)

ukládá
sdělit stanovisko žadateli.
Vyřizuje:

Květoslava Miřijovská,
referent majetku

BMOb/0086122
Zádost o vydání souhlasu s umístěním části stavby v obecnim pozemku pro
stavbu: „Kanalizační přípojka pro par. č. 363, k. ú. Polanka nad Odrou“
Usnesení číslo: 1027/RMOb-Poll1822/90
Rada městského obvodu Polanka
1)

projednala

žádost společnosti Hydroldea s.r.o., IČ 029 29 368, se sídlem Veleslavínova 1022/4, 702 00

Ostrava ktera’ zastu u'e na základě

Iné moci stavebníka _

* o souhlas s umístěním kanalizační přípojky
na pozemku par. č. 363 zastavěná plocha a nádvoří, do obecního pozemku par. č. 3185/4

ostatní plocha, ostatní komunikace, vše v k. ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava
2)

souhlasí

s umístěním kanalizační přípojky na pozemku par. č. 363 zastavěná plocha a nádvoří, do
obecního pozemku par. č. 3185/4 ostatní plocha, ostatní komunikace, vše v k. ú. Polanka nad
Odrou obec Ostrava, investor
3)

_ a se vstupem do tohoto pozemku za účelem realizace
rozhodla
na straně vlastnika pozemku par. č. 3185/4 ostatní plocha, ostatní komunikace, v k. ú.

Polanka nad Odrou, obec Ostrava, o uzavření smlouvy o umístění části cizí stavby, dle
předlohy, ve smyslu odstavce 2) tohoto usnesení

4)

5)

zplnomocňuje
starostu městského obvodu Polanky nad Odrou k podpisu smlouvy dle bodu č. 3) tohoto
usnesení
ukládá
sdělit stanovisko žadateli.
Vyřizuje:

Květoslava Miřijovská,
referent majetku

V souladu s nařízením EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení
směrnice 95/46/ES, a zákonem č, 110/2019, o zpracování osobních údajů, je dokument zveřejněn v upravené podobě,
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NAD ODROU

Statutární město Ostrava

Usnesení

městský obvod Polanka
rada městského obvodu

BMOb/0082l22
Zádost o jednorázové snížení nájmu za užívání prostor sloužících k podnikání
Usneseni číslo: 1028/RMOb-Pol/1822/90

Rada městského obvodu Polanka
1)

projednala

žádost _ IČ 749 32 012, se sidlem K Polančíci 28/4, 725 25 Ostrava —

2)

Polanka nad Odrou, o jednorázové snížení nájmu ve 2. čtvrtletí 2022, za užívání prostor k
podnikání v budově č.p. 701 na pozemku par č. 861 a části pozemku par č. 862, v k. ú.
Polanka nad Odrou, obec Ostrava, dle nájemní smlouvy evid. č. S102/2014/Kur
nesouhlasi

s jednorázovým snížením nájemného ve 2. čtvrtletí 2022, za užívání prostor k podnikání v
budově č.p. 701 na pozemku par č. 861 a části pozemku par č. 862, v k. ú. Polanka nad

Odrou, obec Ostrava, dle nájemní smlouvy evid. č. S102/2014/Kur
3)

souhlasí

s odkladem platby nájemného za 2. čtvrtletí 2022, za užívání prostor k podnikání v budově
č.p. 701 na pozemku par č. 861 a části pozemku par č. 862, v k. ú. Polanka nad Odrou, obec

4)

Ostrava, dle nájemní smlouvy evid. č. S102/2014/Kur, a to s termínem splatnosti 31.05.2022
ukládá
sdělit stanovisko žadateli.

Vyřizuje:

Květoslava Miřijovská,
referent majetku

RMOb/0088/22
Návrh na schválení studie stavebních úprav víceúčelového objektu čp. 863
Usneseni číslo: 1029/RMOb-Pol/1822/90
Rada městského obvodu Polanka
1)

souhlasí

s předloženou studií stavebních úprav víceúčelového objektu čp. 863, zpracovanou v březnu
2022 společností ASA expert a.s., se sídlem Lešetínská 626/24, 719 00 Ostrava — Kunčice,

IČ: 277 91 891
2)

ukládá
odboru hospodářské správy a veřejných zakázek zabezpečit veškeré potřebné úkony pro
zajištění dalších fází projektové přípravy
Vyřizuje: Roman Mihula -vedoucí odboru hospodářské správy a veřejných zakázek

RMOb/0089122
Návrh na zahájení zadávacího řízení ve věci veřejné zakázky malého rozsahu s
názvem „Stavební úpravy víceúčelového objektu čp. 863 (PD + IC)“

Usneseni čislo: 1030/RMOb-Pol/1822/90
Rada městského obvodu Polanka
1)

rozhodla

vyzvat k podání nabídek dodavatele, ve věci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem
V souladu s nařízením EU 2016/679, o ochrané fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení
směrnice 95/46/ES, a zákonem č. 110/2019, o zpracování osobních údajů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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Statutární město Ostrava

Usnesení

městský obvod Polanka
rada městského obvodu
„Stavební úpravy víceúčelového objektu čp. 863(PD + IČ)“ v rozsahu předloženého návrhu
2)
3)

4)

5)

jmenuje
pracovni komisi pro kontrolu úplnosti podaných nabídek, dle předloženého návrhu
stanovuje

termín pro otevírání obálek na 25. 04. 2022 v 09.00 hodin
ukládá
odboru hospodářské správy a veřejných zakázek zabezpečit veškeré potřebné úkony této
veřejné zakázky
Vyřizuje: Roman Mihula —vedouci odboru hospodářské správy a veřejných zakázek
zplnomocňuje
vedoucího odboru hospodářské správy a veřejných zakázek k podpisu veškerých dokumentů
souvisejících s touto veřejnou zakázkou s výjimkou podpisu smlouvy a rozhodnutí o
námitkách

RMOb/OO90/22
Návrh na zahájení zadávacího řízení ve věci veřejné zakázky malého rozsahu s
názvem „Workoutové hříště Polanka“
Usneseni číslo: 1031/RMOb-Pol/1822/90
Rada městského obvodu Polanka
1)

rozhodla

vyzvat k podání nabídek dodavatele, ve věci veřejné zakázky malého rozsahu na realizaci
stavby s názvem „Workoutové hříště Polanka" v rozsahu předloženého návrhu
2)

3)
4)

5)

jmenuje

pracovní komisí pro kontrolu úplnosti podaných nabídek, dle předloženého návrhu
stanovuje
termín pro otevírání obálek na 25. 04. 2022 v 09.30 hodin
ukládá
zabezpečit veškeré potřebné úkony této veřejné zakázky malého rozsahu
vyřizuje Iveta Matulová — odbor hospodářské správy a veřejných zakázek
zplnomocňuje
vedoucího odboru hospodářské správy a veřejných zakázek k podpisu veškerých dokumentů
souvisejících s touto veřejnou zakázkou s výjimkou podpisu smlouvy a rozhodnuti o
námitkách

RMOb/0087122
Informace starosty a ostatních radních o dění v městském obvodu
Usneseni číslo: 1032/RMOb-Poll1822/90
Rada městského obvodu Polanka
1) bere na vědomí

informace starosty a ostatnich radnich o dění v městském obvodu.

V souladu s nařízením EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení
směrnice 95/46/ES. a zákonem č. 110/2019, o zpracování osobních údajů. je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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