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Usnesení

Městský soud v praze rozhodl vyšší soudní úřednicí Mgr, Nikol Salákovou v Právní věci

navrhovatele: Klub chovatelů honičů, se sídlem Praha 1, Jungmannova 25, identifikaČní

číslo 496 28 526, o návrhu na zápis změny do spolkového rejstříku

takto:

l. V spolkovém rejstříku vedeném
4507

Městského soudu v praze v oddílu L, vložce číslo

se vymazává

Název
klub chovatelů honičů

Sídlo
Praha 1, Jungmannova 25

se zapisuje

Název
Klub chovatelů honičů, z.s,

Sídlo
Kozí 98, 411 85 Horní Beřkovice

úeet
Klub je dobrovolným, nepolitickým, neziskovým sdružením chovatelŮ, drŽitelŮ a

příznivců zastřešených plemen, působícím na území České republiky,

založeným za účálem naplňováníspolečných zájmů v oblasti kynologie.



poKRAčovÁtrtí

Název nejvyššího orgánu
členská schůze

_Z- L 4507/RD2/MSPH

Statutární orgárr - výbor
jednatel

ing. lVA ČrnnoHUBoVÁ, dat. nar. 6, dubna 1963, r,č, 635406l?187

Záviclkovice 32,582 91 Světlá nad Sázavou
Den vzniku funkce: 28. listopadu 20]-5

Den vzniku členství: 28, listopadu 2015

matrikář - ekonom
PETR BRAUNSTEIN, clat. nar. 20. dubna 1964, r.č.64o42oloL76

Kozí 98, 41,L 85 Horní Beřkovice
Den vzniku funkce: 28, listopadu 20]-5

Den vzniku členství: 28, listopadu 2015

výcvikář
PAVEL BURDA, clat, nar. B, čeryence t962, r.č.62o7oglt254
č,p. L7 ,262 84 Kozárovice
Den vzniku íunkce: 28, listopadu 20]-5

Den vzniku členswí: 28. listopadu 2015

hlavní poradce chovu
PAVEL STANGL, ciat, na.r-. ]_7, července ]_963, r.č. 630717l1706

č.ev. 43, 397 01 Vojníkov
Den vzniku funkce: 28, listopadu 2015

Derr vzniku členswí: 28. listopadu 2015

prezident
ing. KAREt čÁp, dat, nar. 18. záíí 1"971_, r,č. 71_091813697

Karnpelíkova 5]-9i9, Kukleny, 500 04 Hradec Králové

Den vzniku funkce: 28, listopadu 2015

Den vzniku členství: 28. listopadu 2015

počet členů
5

ZpŮsob jedrrání

Navenek klu b zastupuj í jednotl iví členové rnýboru samostatně. PodePisování

za klub se děje tak, že k niizvu klubu připojíSamostatně vŽdy svŮj podpis.

Revizor
revizor

JANA čÁpovÁ, dat. nar. 24. prosince ]_973, r,č.73622413680

Kampelíkova 519/9, Kukleny, 500 04 Hradec Králové

Den vzniku funkce; 28. listopadu 2015

Den vzniku člerrství: 28. listopadu 2015
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POKRAČOVnNÍ

počet členů
L

Den zápisu změny: Dnem nabytí právní moci

ll, Městský soucl v praze přenáší svoji příslušnost na Krajský soud v ústí nad Labem,

jako na soud dále příslušný.

octůvodnění:

l. Dle § 75 odst. L zákona č. 3o4t2o,13 Slr,, o veřejných rejstřících právnických a

fyzickýclr osob, dále jen rejstříkový zákon,]e k řízení o návrhu na zápis příslušný krajshý

soud, v jehož obvodu je obecný soud osoby, jíž se zápis ve veřejném rejstříku týká,

ledaže tento nebo jirrý zákon stanoví jinak,

Dle § 76 oclst. 1 rejstříkového zákona, znlění_li se okolnosti, podle nichž se posuzuje

místní příslušnost, rejstříkový soud usnesením přenese svoji příslušnost na soud nově

příslušný; nesouhlasí-li tento soucl s přenesením příslušnosti, rozhodne jeho nadřízený

soucl. Dle odstavce drulrého po nabytí právní moci usnesení o přenesení místní

příslušnosti se příslušné zápisy převeclou do veřejného rejstříku vedeného u nově

příslušného soudu.

síc1lo s1lolečtlosti se zt,něnjlo z prahy clo Horních Beřkovic, a proto soud rozhodl o

přerlesení příslušnosti na Krajský soucl v Ustí na Labem, který je nyní soudem nlístně

příslušným.

poučení: proti tomuto usnesenílze poclat odvolání do patnácti dnŮ od jeho doruČení

k Vrchnímu soudu v praze prostřednictvím soudu PodePsaného,

V Praze dne 1-3, dubna 2OL6

Mgr, Nikol Saláková v-

vyšší soudní úřednice

Za správnost vyhotovení: Jaroslava Mašková
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