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ZASTUPITELSTVO OBCE:
USNESENÍ č.4/2012
z jednání zastupitelstva obce Supíkovice
dne 13.9. 2012
Zastupitelstvo obce bere na vědomí :
1. Informaci o zprůchodnění odtokového příkopu
2. Informaci o stavu prací na územním plánu obce Supíkovice( seznámení s průběhem projednávání návrhu
zadání územního plánu Supíkovice)
3. Informaci o přípravách na krajské a senátní volby 2012
Zastupitelstvo obce schvaluje :
1. Přijetí příspěvku poskytnutého v 2.kole pro Sbor dobrovolných hasičů na pořízení , rekonstrukci, opravu
požární techniky a nákup věcného vybavení od Olomouckého kraje ve výši 10.000,- Kč – spolufinancování obce
ve stejné výši jako je příspěvek, smlouvu o poskytnutí příspěvku poskytovatel- Olomoucký kraj, příjemce
Obec Supíkovice
2. Dodatek č.1. ke Smlouvě o úvěru registrační číslo 248/396-11 mezi SFRB a obcí Supíkovice
3. Smlouvu o nájmu nemovitosti.č.UZSVM/OSU/6790/2012-OSUR pozemková parcela 553/1 část o výměře
693 m2.
4. Pronájem pozemku pozemková parcela č. 167/1 - Agroprodukt Supíkovice spol.s r.o. Nájemní smlouva bude
sepsána do 31.12.2014
5. Směnnou smlouvu o převodu nemovitostí mezi Jindřich a Zdenka Bínovi a obcí Supíkovice podle G.P. 45737/2012
6. Nájemní smlouvu 39/43/12 mezi Olomouckým krajem a obcí Supíkovice na pronájem části pozemku 1366/1
za účelem provedení stavby chodníku „Pompe – Kámen Becke“
7. Smlouvu o dílo č.14/08/2012 na opravu veřejného osvětlení mezi firmou Elmont Lipová s.r.o. a obcí
Supíkovice.
8. Žádost ZŠ a MŠ Supíkovice, okres Jeseník, příspěvkové organizace udělení výjimky z počtu žáků pro školní
rok 2012/2013
9. Úpravu rozpočtu II/2012
10. Usnesení
Zastupitelstvo obce pověřuje :
1. Místostarostu provedením kontroly organizací pobírajících příspěvek na činnost
uvolněný z rozpočtu obce Supíkovice
2. Kontrolní komisi pověřením provedení díla oprava VO v souladu se smlouvou o dílo
3. Místostarostu svoláním místního šetření a přednesení návrhu ZO ze dne 13.9.2012 tj. prodloužení děšťové
kanalizace z pozemku 1093/5 na hranu pozemku 1093/8 a 1093/4

OBEC:
V rámci zkvalitňování služeb občanům jsme instalovali na web obce Supíkovice (www.supikovice.cz)
formuláře usnadňující občanům komunikaci s úřadem v některých záležitostech života v obci.
Jedná s o formulář sloužící k přihlášení psa, žádost o byt, návrh na zrušení údaje o místu trvalého
pobytu, žádost o povolení kácení stromů mimo les a Žádost o osvobození nebo úlevu z povinnosti zaplatit místní
poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu
(OZV 2/2011). Občané, mají nyní možnost si formuláře vyplnit v klidu u svého počítače a již vyplněnou podepsanou
žádost doručit na obec.

ÚZEMNÍ PLÁN:
OZNÁMENÍ O PROJEDNÁVÁNÍ NÁVRHU ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO
PLÁNU SUPÍKOVICE
MěÚ Jeseník, odbor stavebního úřadu, majetku a investic (dále jen "pořizovatel"), jako úřad územního
plánování příslušný podle § 6 odst. 1 písmo c), zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), a v souladu s § 47 odst. 2
stavebního zákona,
o z n a m u j e
zahájení veřejného projednávání návrhu zadání územního plánu pro obec Supíkovice (dále jen
návrh zadání). Dokumentace "návrhu zadání" bude v souladu s ustanovením § 47 odst. 2 stavebního zákona,
vystavena k veřejnému nahlédnutí po dobu nejméně 30 dnů, a to

od 27. srpna do 27. září 2012

• na Obecním úřadu v Supíkovicích a na Městském úřadu v Jeseníku, odboru stavebního úřadu,
majetku a investic, Tovární 4/1287, kancelář č. 202.
• na internetové adrese: www.jesenik.org (kliknout na Občan, dále vpravo dole na Územní plánování)
a www.supikovice.cz .
Poučení:
1. V uvedené lhůtě do 27.9.2012 může každý uplatnit své připomínky k "návrhu zadání". Připomínky zasílejte písemně
pořizovateli na adresu: Městský úřad Jeseník, odbor stavebního úřadu, majetku a investic, Masarykovo nám.
1/167,79001 Jeseník.
2. Dotčené orgány a Krajský úřad mohou nejpozději do 30 dnů od obdržení návrhu zadání, uplatnit u pořizovatele
své požadavky na obsah návrhu zadání, vyplývající ze zvláštních předpisů, a požadavek na vyhodnocení vlivů územního
plánu na životní prostředí, včetně jeho obsahu a rozsahu podle zákona č. 114/1992/ Sb., o ochraně přírody a krajiny,
ve znění pozdějších předpisů.
3. Ve stejné lhůtě do 30 dnů od obdržení návrhu zadání mohou uplatnit u pořizovatele své podněty i sousední obce.
4. Toto oznámení o veřejném projednání "návrhu zadání" bude v souladu se stavebním zákonem a
správním řádem zveřejněno veřejnou vyhláškou vyvěšením na úřední desce OÚ Supíkovice, u pořizovatele MěÚ
Jeseník a na jejich elektronických úředních deskách, umožňujících dálkový přístup k připomínkám, požadavkům
dotčených orgánů, Krajského úřadu Olomouckého kraje a k podnětům sousedních obcí uplatněným po uvedených
lhůtách se nepřihlíží.
Znamená to že v období od 27.8.2012 do 27.9.2012 může každý vznést připomínky k tomuto dokumentu. Návrh
zadání je k dispozici na OÚ Supíkovice. Obec je dohodnuta s pořizovatelem územního plánu (Měst. Úřad Jeseník), že
občané mohou doručovat připomínky na OÚ do data 21.9.2012 poté je hromadně doručíme na kompetentní odbor do
Jeseníku. V období od 24.9.do 27.9. již musí odesílatel připomínku adresovat přímo na M.Ú. v Jeseníku.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA:
SPORTOVNÍ ODPOLEDNE PRO RODIČE A DĚTI.
,,Učíme se - sportujeme" je název našeho školního vzdělávacího programu. Učit jsme se už
začali, proto je potřeba trochu si zasportovat. A nejlépe s našimi spolužáky a nejbližšími rodinnými příslušníky.
Sejdeme se ve čtvrtek 27. září v 15 hodin na malém školním hřišti, oblečeme si trika podle barvy naší třídy a
můžeme soupeřit s ostatními třídami v pěti až šesti sportovně nesportovních disciplínách.
Díky spolupráci školy a SRPDŠ se budeme moci i občerstvit- cukrovinky, nápoje apod.
Děti, vezměte své nejbližší příbuzné a přijďte.
Těší se na vás zaměstnanci ZŠ a členové SRPDŠ

SRPDŠ:
Věděli jste, že bytosti z pohádek jsou velice háklivé na vlhko? Pořadatelé akce Pohádkový les to
zjistili v prvním termínu v sobotu 1.9. kdy se pohádkové bytosti odmítli zúčastnit sešlosti z obavy o
svůj zevnějšek. Narychlo byl tedy stanoven druhý termín. Pátek 14.9.2012 byl druhý a poslední
pokus jak přimět Bílou paní nebo Rumcajse s Mankou k účasti na setkání dětí, rodičů a pohádkových
bytostí. I ve čtvrtek 13.9. počasí hrozilo vodou a jejím množství (60mm za 24 hodin) vnášel jisté obavy do řad
pořadatelů.
Nicméně bylo rozhodnuto, že akce proběhne. Za přispění Obce Supíkovice a jejich pracovníků bylo nachystáno
zázemí v cíli pochodu. Již v 19 hodin se začali trousit první účastníci pochodu nočním lesem. Podle propozic byl
začátek stanoven na 19:30 hodin. Vzhledem k účasti byli pořadatelé nuceni vypustit první turisty o deset minut
dříve. Větší i menší skupinky odcházeli v minutových intervalech což se v průběhu pochodu projevilo jako dosti
krátká vzdálenost. Nedočkavost dětí vyrazit za bezhlavým rytířem však nedovolila startérovi na startu stanovit
delší rozestupy. Za 45 minut vypustili organizátoři na trasu všech 236 zúčastněných osob. Procházka trvající bez
mála hodinu připravila pro procházející celkem devět zastavení a závěrečný občerstvovací bod na Vajontu.
Na tomto místě chci poděkovat všem 32 účinkujícím, hasičům s tradičně vypracovaným stanovištěm a členům SRPDŠ
za nápad a dobré zajištění celé akce.

Srpen

OSLAVENCI

Září

Svobodová Růžena 91 let
Hauserová Zdeňka 75 let
Zelený Zdeněk
83 let

Kalianková Ružena 75 let
Fryč Miroslav
86 let

Srdečně blahopřejeme !!!

OPUSTILI NÁS:
Tupa Jaroslav
Svobodová Růžena

KRAJSKÉ A SENÁTNÍ VOLBY 2012:

NARODILI SE
Machálek Viktor
Hečko Pavel
Malaníková Zuzana

únor 2012
březen 2012
srpen 2012

Krajské volby 2012 se uskuteční pátek a sobotu 12. a 13. října 2012. Krajské volby 2012 rozhodnou o
tom, kdo bude spravovat váš kraj, nepodceňujte proto svůj volební hlas. V krajských volbách 2012
máte možnost vyjádřit svou spokojenost s vedením krajského úřadu a kdo usedne v krajském
zastupitelstvu, ze kterého vzejde rada a hejtman kraje. Společně s krajskými volbami budou lidé v
roce 2012 volit v třetině zemi senátory. Tady je praktický návod, jak úspěšně vyplnit hlasovací lístky
v krajských volbách 2012, aby váš hlas zbytečně nepropadl.
Hlasovací lístky pro krajské volby 2012 obdržíte nejpozději tři dny před zahájením voleb. Pokud volič hlasovací
lístky neobdrží, získá je přímo ve volební místnosti. Tam také obdrží dvě obálky, do kterých za plentou vloží své
hlasovací lístky. Do šedé obálky hlasovací lístek pro krajské volby 2012, do žluté hlasovací lístek do Senátu.
Kdy volit: O termínu a místě konání krajských voleb 2012 – tedy voleb do krajských zastupitelstev – vás informuje
starosta obce způsobem v místě obvyklým. Musí tak učinit nejpozději 15 dní před zahájením voleb. Zároveň oznámí,
na kterých adresách se nacházejí volební místnosti (školy, obecní úřady apod.).
Kdo může volit: Právo volit v krajských volbách 2012 má každý státní občan České republiky, který alespoň v druhý
den voleb dosáhl věku nejméně 18 let. Zároveň musí být přihlášen k trvalému pobytu v obci, která náleží do územního
obvodu kraje.
Pro krajské volby 2012 platí pravidlo, že si volič může vybrat pouze jeden hlasovací lístek strany, hnutí nebo koalice,
které chce dát svůj hlas a podpořit ji v krajských volbách. Na zvolené kandidátce můžete, ale také nemusíte,
zaškrtnout nejvýše čtyři jména osob, které preferujete, tzn. že jim dáváte přednost před ostatními kandidáty
strany. Podmínkou k tomu, aby se dostali na přední místa je, aby získali nově více - alespoň 5 % preferenčních hlasů
ze všech platných (v minulosti to bylo 10 %).
Zaškrtnete-li více kandidátů, váš hlas je sice platný pro zvolenou stranu, hnutí nebo koalici, ale vaše přednostní hlasy
nikoliv. Neplatný je váš hlas v případě, že jste do úřední obálky vložili více hlasovacích lístků. Předem si proto
rozmyslete, kterou politickou stranu, hnutí nebo koalici chcete podpořit, popřípadě kteří maximálně čtyři kandidáti
strany jsou vám sympatičtí. Neplatný hlas pro krajské volby 2012 je také v případě, že jste použili místo úřední
obálky obálku, ve kterých jste dostali hlasovací lístky do schránky. Volební komise má totiž při sčítání hlasů
povinnost vyloučit všechny hlasy, které nebyly vloženy do oficiálních úředních obálek.
V krajských volbách 2012, stejně jako v kterýchkoli jiných, hlasujete tak, že po odchodu z prostoru určeného k
úpravě hlasovacích lístků vložíte úřední obálku se svým hlasovacím lístkem před okrskovou volební komisí do volební
schránky (volební urna).
Volby do Senátu Parlamentu České republiky se v roce 2012 uskuteční společně s volbami do zastupitelstev krajů
12. a 13. října (první kolo). Volit se bude třetina Senátu (27 z 81 mandátů) ve 27 volebních obvodech.
V roce 2012 je mezi těmito obvody je i obvod č.65 Šumperk. Znamená to, že v Supíkovicích bude víkend 12.-13.10.
víkendem volebním pro složení krajských zastupitelstev a části senátu. Jak bývá ve většině případů prvního kola
senátorských voleb obvyklé málo kandidátů získá v prvním kole více jak 50% odevzdaných hlasů a musí následovat
II.kolo senátorských voleb v pátek a sobotu 19. - 20. 2012. Voliči budou, s největší pravděpodobností rozhodovat
mezi dvěma kandidáty ucházejícími se o senátorský post s nejvyšším počtem hlasů z kola prvního.
Volební místnost bude tradičně umístěna v budově obecního úřadu č.p. 130 v prostorách místní knihovny a otevře se
v pátek 12.10 2012 ve 14.00 hodin. Tento den se zavře ve 22.00hodin. Pro voliče využívajících své volební právo
v sobotu bude volební místnost s pěti členy volební komise a zapisovatelkou v dispozici od 8.00 hodiny ranní do 14.00
hodiny.
Nezbývá než popřát všem, kteří se letošních voleb zúčastní mnoho štěstí a šťastnou ruku při výběru.

OBEC:
Dovolte mi abych na tomto místě uvedl drobné zamyšlení nad některými sousedskými vztahy
v obci.
Nechci zde dlouze rozebírat základy slušného chování a nebo navádět dospělé lidi k tomu, jak
řešit sousedské záležitosti. Pouze chci osvětlit pozici obecního úřadu a jeho představitelů
k daným problémům. Velice málo představitelů obcí v české republice má právnické vzdělání, aby
mohly fundovaně rozhodnout o konkrétních svárech mezi sousedy mnohdy trvajících několik let. Právě pro tyto
případy se na pověřených úřadech zřizují správní odbory, které mají v popisu práce řešit (pokud je to možné)
přestupky podle přestupkového zákona. Vše ostatní je záležitostí soudů.
Zmiňuji se o tomto problému proto, že během prázdnin se na obec obrátilo několik občanů s prosbou o pomoc „v boji
se sousedem“. Vztahy dvou fyzických osob na pozemcích vlastněných opět fyzickými osobami je z pozice obce velice
svízelná situace. Jakékoliv rozhodnutí, byť nebude mít právní opodstatnění, vyvolá v jednom ze zúčastněných pocit
křivdy a pocity o nekompetentnosti vedení obce.
Přitom prvotní příčina současného stavu není v zastupitelích obce nebo ve vedení obecního úřadu.
Samozřejmě můžeme vydat stanovisko obce k dané záležitosti, nikdo však nemůže očekávat rozhodnutí na jehož
základě jsou sousedé povinni se na sebe usmívat a žít v harmonickém svazku. Berte, prosím poslední slova jen jako
nadsázku a jako zamyšlení nad vztahy mezi lidmi celkově.
Doba je taková, že právní kliky nás masírují na co všechno máme právo a nárok a co všechno je povinnost někoho
druhého. Problémy však vznikají mezi lidmi. Z počátku kvůli malichernostem. Neřešením těchto drobností se staví
z neshod tak velké bariery, že je po nějaké době doslova nemožná jakákoli dohoda. Poté se volá na pomoc obec, ale
to je zpravidla ve stádiu kdy se řešení hledá jen stěží.
Závěrem mi dovolte abych požádal všechny, kteří mají sousedy aby se zamysleli nad svým chováním a odpověděli si
na jedinou otázku. Není v mém chování něco co by mohlo někomu vadit? Myslím, že upřímná odpověď mnohé překvapí.
Život klade různé nástrahy, ale věřte že srážka s blbcem je to nejhorší co může člověka v životě potkat.
Roman Bican

KONTROLA KOMÍNOVÝCH TĚLES PŘED TOPNOU SEZONOU:
Obec oznamuje všem zájemcům o předsezónní prohlídku a čištění komínů že je možno objednat
návštěvu specialistů.
Tito provedou pravidelnou povinnou prohlídku komínového tělesa a vystaví doklad o této prohlídce. O
povinnosti, vyplývající z nařízení vlády č.91/2010, provádět pravidelné kontroly komínů jsme v
minulosti již informovali. Blíží se topná sezóna a proto nabízíme v případě zájmu objednání této služby.
Zájemci o provedení kontroly nahlaste se na obecní úřad. V případě zájmu deseti a více občanů bude dohodnut
termín na provedení prací. Nahlášení zájemci poté budou informováni o době návštěvy kominíků v obci. Práce spojené
s kontrolou komínového tělesa si hradí majitel stavby sám.
Termín nahlášení zájemců o provedení předsezónní kontroly je stanoven, s ohledem na vytíženost firmy zabývající se
touto činností a době kdy začne topná sezona, do čtvrtka 4.10.2012 na čísle 584 432 142 , 733 426 649 nebo
osobně na OÚ Supíkovice.

FC TATRAN TOUAX SUPÍKOVICE:
Po krátké letní přestávce začala mistrovská podzimní sezóna ve fotbale. Do nového soutěžního
ročníku 2012/2013 jsme přihlásili zpočátku 4 mužstva. Okresní fotbalový svaz, ale těsně po
rozlosování soutěží zrušil soutěž dorostu. Po tomto, pro náš klub nemilém rozhodnutí, budou
supíkovický fotbal reprezentovat v OP Jeseník tři mužstva : muži, starší přípravka a mladší přípravka. Po úvodních 4.
kolech si mužstvo mužů nevedlo špatně,
když 3x vyhrálo a jednou prohrálo, a je v tabulce na druhém místě. Chtěli bychom i nadále držet umístění na špici
tabulky a bojovat o vítězství v okresním přeboru.
V prvním zářijovém víkendu se rozjela i soutěž přípravek. A naše mládež začala víc jak dobře! Obě naše mužstva
zvítězila a poslala soupeře domů s pořádným rancem branek.
Na závěr bychom chtěli znovu poděkovat všem našim příznivcům za podporu při utkáních
a pozvat je k dalším utkáním našeho klubu.
Info také : http://fc-tatran-supiky.blog.cz
Miloš Frkáň

JESKYNĚ NA ŠPIČÁKU
„Mezinárodní noc pro netopýry“, 24.srpna 2012, 19 – 22 hodin.
Už podvanácté se u Jeskyně Na Špičáku konala „netopýří noc“, akce otevřená a určená nejširší
veřejnosti s cílem přiblížit problematiku života našich jediných létajících savců a napravit
jejich ne zrovna dobrou pověst plnou mýtů a pověr. Počasí nám přálo, bylo teplo, jen trochu víc
foukalo. Ale zájemcům o netopýry to nevadilo a přišli v hojném počtu ( téměř 200). Dozvěděli se mnoho o biologii,
problémech i ochraně netopýrů, navštívili také jeskyni s baterkami a mohli vidět krátký film o netopýrech. Asi
nejzajímavějším momentem večera bylo setkání s odchycenými netopýry zblízka. Netopýří noc pořádala Správa
Jeskyně Na Špičáku, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a Česká společnost pro ochranu netopýrů za podpory
česko-švýcarských fondů a Nadace partnerství. V letošním roce vzala netopýří noc za svou také Obec Supíkovice,
která se podílela na jejím organizačním zajištění.

MATEŘSKÁ ŠKOLA:
Zprávičky ze školky……………..
Máme tady nový školní rok a školka je naplněna do posledního místečka. Máme 15 chlapců a 13 děvčat. Z celkového
počtu 28 dětí, je skoro polovina dětí tříletých a z té poloviny je
6 dětí, které ještě nemají 3 roky. Takže si asi umíte představit, jak vypadá takové ráno v MŠ.
Celé září budeme věnovat tomu, aby si děti zvykly na nové prostředí, na nové dospěláky v jejich životě a na velký
kolektiv dětí.
V dalším čísle zpravodaje Vás budeme informovat, jak se nám vše daří.
Ráda bych připomněla rodičům dětí, které ještě nenavštěvují MŠ /děti od dvou let/, že jsou u nás vítáni každé
pondělí od 14,30 do 15,30hodin.
A co máme nového?
V létě byly vytvořeny pracovníky OÚ dopadové plochy pod herní prvky na zahradě, tudíž je hraní venku pro děti
bezpečnější. Také se vylepšilo osvětlení herny nad stolečky. Byly zakoupeny nové zářivky se „zdravým“ světlem.
Touto cestou chci poděkovat panu Hlívovi a paní Radové za sponzorský dar pro školku. Pan Hlíva vyrobil na míru
botník, do kterého si děti ukládají v šatně gumáčky.
Přeji všem krásné babí léto……
Závorová Lenka

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ PRO RODIČE DĚTÍ, KTEŘÍ NAVŠTĚVUJÍ MŠ
V SUPÍKOVICÍCH
Rozdáno 21 dotazníků, vrátilo se 13 vyplněných dotazníků.
HODNOCENÍ: Rodiče hodnotili známkami 1-5, 1-výborně, 5-nedostatečné
Vyplněné známky v jednotlivých otázkách v dotazníku byly sečteny a následně vyděleny počtem odevzdaných
dotazníků. Vznikla výsledná známka, kterou vidíte v tabulce.
Budova MŠ je řádně uklizena a působí esteticky
Tříd je útulná a vhodně vybavená
Školní zahrada je vybavená
Dětem se podává vhodná a pestrá strava
Mateřská škola je vstřícná k potřebám rodičům
O dění v MŠ jsem informován/a/
MŠ nabízí dostatek akcí a aktivit, které děti zaujmou
Režim školy je pružný vzhledem k mým potřebám
O výchovně vzdělávacím programu v MŠ jsem informován/a/
Mateřská škola ovlivňuje moje dítě
Mám dojem, že paní učitelky se k dětem chovají přátelsky a
vlídně
Cítím se seznámen/a/ se všemi aktivitami MŠ
Moje dítě chodí domů spokojené
Zaměstnanci školy se mnou jednají taktně a vstřícně
Práci školy hodnotím
Provozní doba MŠ mi vyhovuje
Mám dojem, že dítě je díky docházce do MŠ více samostatné
Mateřská škola se věnuje přípravě dětí na základní školu

1,07
1,46
2,07
1,76
1,69
1,3
1,2
1,76
1,15
1,5
1,8
1,15
1,16
1,38
1,25
1,76
1,46
1,07

VODNÍ HRÁTKY s BATOLÁTKY a PŘEDŠKOLÁČKY v Jeseníku lázních.
Od 2. pol. září, pro malé plaváčky od 1 roku do 7 let s rodiči, skupinky dle věku. Říkadla, hry, podvodní foto, vířivka.
Zákl. cena kurzu 990Kč za dítě, možnost příspěvku zdrav. pojišťoven nebo z FKSP, souroz. slevy, oba rodiče plavou
zdarma. Info: sona.bendova@seznam.cz; mob. 608816248; www.vodnihratky.webnode.cz

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ČINNOSTI ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘE
Oznamuji, že ke dni 1. 9. 2012 zahájila výkon advokátní praxe advokátka, Mgr. Šárka Zapletalová, se
sídlem advokátní kanceláře Velká Kraš 27, 790 58 Velká Kraš. Předmětem výkonu advokacie je
všeobecná advokátní praxe, tedy poskytování právních služeb ve všech odvětvích práva fyzickým i právnickým
osobám, včetně zastupování před soudy v občanskoprávních, exekučních, trestních i správních věcech, dále
poskytování právního poradenství zejména v oblasti práva občanského, pracovního, rodinného, správního a trestního,
sepisování smluv a jiných písemností.
Kontaktovat mě můžete v sídle advokátní kanceláře na adrese Velká Kraš 27, v pracovní dny od 9:00 hod do 15:00
hod., nebo po předchozí domluvě i mimo uvedenou dobu.
Telefon: 602 105 927

e-mail: mgr.zapletalova@gmail.com

Mgr. Šárka Zapletalová, advokátka

