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Vážený pane, 

kanceláři Soudu byl doručen vyplněný formulář na stížnost ze dne 18. prosince 2009 (poštovní 
razítko) s přílohami. Spisu bylo přiděleno výše uvedené číslo, které je nutno uvádět v jakékoli 
další korespondenci v této věci. 

Pro účely efektivnějšího zpracování stížnosti si Vám dovoluji v příloze zaslat sadu 10 štítků 
s čárovým kódem, které používejte při každé korespondenci se Soudem týkající se výhradně této 
stížnosti. Na veškeré dopisy nebo"dokumenty, které zašlete kanceláři Soudu, přilepte do pravého 
horního rohu první strany jeden z přiložených štítků. 

Soud stížnost projedná, jakmile to bude možné, a to na základě poskytnutých dokumentů 
a informací. V případě doplnění stížnosti dalšími dokumenty, nezasílejte prosím jejich originály, 
neboť Vám nebudou Soudem vráceny. Jednání je v zásadě písemné. Osobně se budete moci jednání 
zúčastnit pouze tehdy, pokud Vás k tomu Soud vyzve. O každém rozhodnutí Soudu budete písemně 
vyrozuměn. 

Žádám Vás o sdělení případné změny Vaší adresy či adresy stěžovatelů. Je též důležité Soud 
z vlastní iniciativy průběžně informovat o vývoji týkajícím se podstatných skutečností v této 
záležitosti a předkládat případná další rozhodnutí vydaná vnitrostátními orgány. 

Vezměte prosím na vědomí, že informace o přijetí Vaší další korespondence nebude 
poskytována písemně ani telefonicky. Chcete-li se ujistit, že Vaše zásilky byly Soudu řádně 
doručeny, můžete korespondenci zasílat doporučené s dodej kou. 

S úctou 

za tajemnici sekce 

JIŘÍ K R E J 2 A-kadeřník 
ROUDNICE NAD LABEM 

» 1 6 -01- 20^0 
É; 
www.duchcdci-webr.cz 

ADRESSE I ADDRESS 
COUNCIL OF EUROPE I CONSEIL DE ťEUROPE 
67075 STRASBOURG Cedex, France 

T I + 3 3 (0 )3 8 8 4 1 2 0 1 8 

F I + 3 3 (0 )3 8 8 4 1 2 7 3 0 

www.echr.coe.int 

L 

http://www.duchcdci-webr.cz
http://www.echr.coe.int

