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Výpis
z , vedenéhorejstříku ústavů

Krajským soudem v Brně
oddíl , vložka U 162

Datum vzniku a zápisu: 16. srpna 2016
Spisová značka: U 162 vedená u Krajského soudu v Brně
Název: Slepá ramena, z.ú.
Sídlo: Brněnská 1372, 686 03 Staré Město
Identifikační číslo: 053 13 031
Právní forma: Ústav
Předmět podnikání:

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Předmět činnosti:

Ústav v souladu se svým účelem realizuje tyto činnosti:
-podpora celostátní a mezinárodní spolupráce ve výzkumu a ochraně životního 
prostředí, zejména vody a vodstva jako celku
-osvěta, vzdělávání, ochrana přírody a krajiny včetně výzkumných a projekčních 
aktivit
-podpora, zajišťování financování a realizace projektů, které mají za cíl ochranu a 
využívání vodních zdrojů a toků včetně slepých ramen a odstraňování škod na 
nich způsobených
-podpora, zajišťování financování a realizace projektů zaměřených zejména na 
oblast životního prostředí, trvale udržitelného rozvoje geologických, chemických 
a biologických věd, vodního hospodářství a nakládání s odpady
-osvěta ohledně významu vodních zdrojů a podpora komplexního řešení 
problémů vody a vodních toků pro přírodu a společnost

Statutární orgán - ředitel:
ředitel:

  Ing. RADEK FOJTÍK, dat. nar. 7. listopadu 1973
č.p. 118, 664 83 Javůrek
Den vzniku funkce: 16. srpna 2016

Počet členů: 1
Způsob jednání: Ředitel zastupuje ústav samostatně.

Správní rada:
předseda správní
rady:

  Mgr. Ing. ANNA SEDLÁČKOVÁ, dat. nar. 21. července 1954
Na Vyhlídce 1167, 686 03 Staré Město
Den vzniku funkce: 19. dubna 2019
Den vzniku členství: 15. dubna 2019

člen správní rady:
  Mgr. PETRA JESTŘABÍKOVÁ, dat. nar. 21. května 1953

Zelnitiusova 905, 686 03 Staré Město
Den vzniku členství: 19. dubna 2019

člen správní rady:
  Ing. ALENA GÁŠKOVÁ, dat. nar. 23. července 1984

Spojovací 943, 686 03 Staré Město
Den vzniku členství: 29. června 2019

Počet členů: 3
Zakladatel:

sedlackova
Zvýraznění

sedlackova
Zvýraznění

sedlackova
Zvýraznění



oddíl U, vložka 162
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IVONA SVÁROVSKÁ, dat. nar. 10. června 1973
Luční čtvrť 2046, 686 03 Staré Město

Výše vkladu: 9 000,- Kč
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