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Tento dodatek k veřejnoprávní smlouvě byl uzavřen dnem 04.08.2017, kdy nabylo právní 
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Tento dodatek k veřejnoprávní smlouvě byl uzavřen dnem 08.08.2017, kdy nabylo právní 
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Tento dodatek k veřejnoprávní smlouvě byl uzavřen dnem 09.08.2017, kdy nabylo právní 

moci rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 18.07.2017, č. j. JMK 
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Tento dodatek k veřejnoprávní smlouvě byl uzavřen dnem 09.08.2017, kdy nabylo právní 
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Tento dodatek k veřejnoprávní smlouvě byl uzavřen dnem 09.08.2017, kdy nabylo právní 
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Tento dodatek k veřejnoprávní smlouvě byl uzavřen dnem 09.08.2017, kdy nabylo právní 
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Tento dodatek k veřejnoprávní smlouvě byl uzavřen dnem 10.08.2017, kdy nabylo právní 
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Tento dodatek k veřejnoprávní smlouvě byl uzavřen dnem 10.08.2017, kdy nabylo právní 
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Tento dodatek k veřejnoprávní smlouvě byl uzavřen dnem 10.08.2017, kdy nabylo právní 
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Tento dodatek k veřejnoprávní smlouvě byl uzavřen dnem 11.08.2017, kdy nabylo právní 

moci rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 21.07.2017, č. j. JMK 
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Tento dodatek k veřejnoprávní smlouvě byl uzavřen dnem 12.08.2017, kdy nabylo právní 

moci rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 25.07.2017, č. j. JMK 
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Strana 225     Věstník právních předpisů Částka 9 

Jihomoravského kraje 

___________________________________________________________________________ 

 

 
 

Tato veřejnoprávní smlouva byla uzavřena dnem 15.08.2017, kdy nabylo právní moci 

rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 27.07.2017, č. j. JMK 109331/2017 

o udělení souhlasu k uzavření této veřejnoprávní smlouvy. 
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Tento dodatek k veřejnoprávní smlouvě byl uzavřen dnem 15.08.2017, kdy nabylo právní 

moci rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 27.07.2017, č. j. JMK 
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Tento dodatek k veřejnoprávní smlouvě byl uzavřen dnem 16.08.2017, kdy nabylo právní 

moci rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 21.07.2017, č. j. JMK 
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