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Sudetoněmecké krajanské sdružení v
Čechách, na Moravě a ve Slezsku,
zapsaný spolek
Bratří Nejedlých 335
267 53 Žebrák

VĚC: přípis
Ve shora označené právní věci, týkající se společnosti Sudetoněmecké krajanské sdružení v
Čechách, na Moravě a ve Slezsku, zapsaný spolek, se sídlem Bratří Nejedlých 335, 267 53 Žebrák,
IČO 039 98 061, k podání ze dne 28. dubna 2022, č.j. Fj 167986/2022/MSPH, sděluje zdejší soud
následující:
- soudu došlo upozornění, že výše uvedený spolek na adrese zapsané ve veřejném rejstříku nesídlí.
Rovněž rejstříkovému soudu bylo sděleno, že daný spolek nemá žádný právní důvod k užívání
prostor na adrese Bratří Nejedlých 335, 267 53 Žebrák.
Sídlo společnosti (spolku) je dle § 25 odst. 1 písm. a) zák. 304/2013 Sb. povinný údaj zapisovaný do
veřejného rejstříku.
Dle ust. § 14 odst. 3 zák. 304/2013 Sb. zaspaná osoba musí mít právní důvod užívání prostor
(souhlas se sídlem) po celou dobu, po kterou jsou tyto prostory zapsané ve veřejném rejstříku jako
její sídlo.
Soud vyzývá spolek ke sdělení skutečné adresy sídla, resp. k podání návrhu na zápis změn v
obchodním rejstříku, doložený listinnými důkazy ( rozhodnutí valné hromady, doklady prokazující
právní vztah užívání místností jako sídla a výpis z katastru nemovitostí ne starší 3 měsíců ), a to ve
lhůtě 30 dnů od doručení této výzvy.
Pokud nebude zjednána náprava dle § 9 odst. 1 zákona číslo 304/2013 Sb., je zde důvod pro zrušení
společnosti a jmenování likvidátora.
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