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ROZHODNUT!

Krajský úřad Jihomoravského kraje rozhodl, dle ust. 5 4 odst. 2 zákona č. 1'L7 /2001' Sb., o veřejných sbírkách

a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, o stanovení dne zahájeníveřejné sbírky takto:

Dnem zahájeníveřejné sbírky oznámené občanským sdružením SVS Delta Racing Team, se sídlem Kobeřice

u Brna 61',684 01 Slavkov u Brna, lČ 269 83729, adresa pro doručování K Nádraží224,664 59 Telnice, za

účelem získání finančních prostředků na intenzivní a dlouhodobou rehabilitační péči pro osobu po těžkém

poranění mozku (pro Lukáše Staňu, nar. ].986, bytem Kobylnice 235), stanoví Krajský úřad Jihomoravského

kraje den 07.O7.20L2.

odůvodnění

Dne 29.06.2012 bylo přijato Krajským úřadem Jihomoravského kraje (dále jen ,,krajský úřad") oznámení

občanského sdružení SVS Delta Racing Team, se sídlem Kobeřice u Brna 6L, 684 0]" Slavkov u Brna,

lČ 269 83 729, adresa pro doručování K Nádraží 224, 664 59 Telnice (dále jen ''právnická osoba"), o konání

veřejné sbírky dle ust. 5 4 zákona č.LL7/2ool Sb., oveřejných sbírkách a o změně některých zákonů, ve

znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o veřejných sbírkách"), za účelem získánífinančních prostředků

na íntenzivnÍ a dlouhodobou rehabilitační péči pro osobu po těžkém poranění mozku (pro Lukáše Staňu,

nar. 1986, bytem Kobylnice 235). Právnická osoba v oznámení dále uvedla, že místem konání veřejné sbírky

bude území České republiky, veřejná sbírka bude prováděna získáváním finančních prostředků na zvláštní

bankovníúčet s tím, že bude zahájena dne 07.o7.2012 a ukončena dne 29.06.2015.

Právnická osoba vsouladu s ust. 9 4 odst. 2zákona o veřejných sbírkách, uvedla voznámenídůvod hodný

zvláštního zřetele, pro který navrhla zahájit veřejnou sbírku ve lhůtě kratší než 30 dnů od přijetíoznámení

o konání veřejné sbírky. Tímto důvodem je nutnost zajištění bezprostřední akutní rehabilitační péče, na

kterou rodina těžce tělesně postiženého Lukáše Stani nemá dostatek finančních prostředků. Krajský úřad

tento důvod přezkoumal, shledal jej opodstatněným, a proto stanovil jako den pro zahájení veřejné sbírky

den uvedený ve výroku tohoto rozhodnutí, v souladu s návrhem právnické osoby.



Poučení

Proti tomuto rozhodnutí je možno podat odvolání k Ministerstvu vnitra do 15 dnů ode dne jeho doručení

prostřednictvím Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru správního, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82

Brno. Lhůta pro podání odvolání běží ode dne následujícího po dni doručenítohoto rozhodnutí.

Dnem doručení tohoto rozhodnutí je třetí den pc' jeho zveřejnění na úřední desce Krajského úřadu

Jihomoravského kraje (ust. 5 4 odst. 'J' a 2 zákona o veřejných sbírkách).
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