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PovoIení k provozování kanalizace pro veřejnou potřebu v obci Hvozdná

Rozhodnutí č.14
Krajský úřad Z|ínskéhokraje se síd|em veZ|íně, odbor Životního prostředía zemědě|ství, jako věcně a
místně přÍs|ušný úřad, vykonávajícísprávu na úseku vodovodů a kana|izací pro veřejnou potřebu

uděIuje
na podk|adě ustanovení
- s 67 zák. č. 12912000 Sb., o krajích (krajské zřízeni) v p|atném znění
- s 6 a 28 odst. 2 písm. a) zák. č' 27412001 Sb.' o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou

-

potřebu a o změně něktených zákonů (zákon o vodovodech a kana|izacích) ve znění
pozdějších předpisů
s 67 a nás|. zák. č' 50012004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní
řád)

účastníkoviřízeníd|e $ 27 odst.

,1

správního řádu

obci Hvozdná
Sídlo: Hvozdná 21o.7631í Želechovice nad Dřevnicí
ldentifikační číslo:00283991

povolení k provozování kanalizace pro veřejnou potřebu v obci Hvozdná

.

Údaie o maietku:
Vlastník a provozovate| majetku: obec Hvozdná, Hvozdná 210,76311 Že|echovice nad DřevnicÍ
odpovědný zástupce provozovate|e: Ing. V|adimír JonáŠek, Hvozdná ,113,
763 11Že|echovice na Dřevnicí

Předmět povolení d!e majetkové evidence:

7213-650315-00283991-3/1
Krajský úřad Z|ínského kraje
Tomáše Bati 21, Po Box 220

tř.

76190

Z|ín

/ r,

Kanalizace

|Č: 70891320
le|.: 577 043 357 ' Íax.. 577 043 352

e-mail: dana zapecova@kr-zlinsky cz, www kr-zlinsky.cz

nl

Kraiský úřad
Z|ínskÉhokraie

odůvodnění:
Krajský Úřad Z|ínského kraje se sídlem ve Z|íně' odbor ŽivotnÍho prostředí a zemědě|ství obdrŽe|
dne 6' 1' 2010 Žádost obce Hvozdná o povo|ení kprovozování kana|izace pro veřejnou potřebu
v obci Hvozdná. Kana|izace trva|e vyuŽívá 1141 osob.
Žádost by|a do|oŽena těmito dok|ady:
- kopie Živnostenského |istu vydaného okresním úřadem Z|ín, reÍ' okresní Živnostenský úřad
ze dne 30. 1.2oo2 Či. ŽÚ-vl35l02-P
- ověřenou kopii dokladu o dosaŽeném vzdělání odpovědného zástupce Žadate|e
- potvrzení o praxi odpovědného zástupce
- písemný souh|as fyzické osoby s jejím uvedením vŽádosti jako odpovědného zástupce
provozovatele, včetně ověřeného podpisu.

Žadost

o

rozhod|,

jakje uvedeno ve výroku výše.

povo|ení k provozování by|a do|oŽena veškenými potřebnými podk|ady, včetně

identifikačníhočís|auvedeného ve vybraných údajíchz majetkové evidence

a

proto správnÍ orgán

PoučeníÚčastníků:
Proti tomuto rozhodnutí mohou ÚČastníci řízení pod|e ust. $ 83 odst' 1 správnÍho řádu podat ve |hůtě
15 dnů ode dne jeho oznámeníodvo|ání k Ministerstvu zemědě|stvíČR s uvedením rozsahu, v jakém
je rozhodnutí napadáno, namÍtaného rozporu s právními předpisy nebo s uvedením nesprávnosti
rozhodnutí či řízení, jeŽ mu předcházelo. odvo|ání se podává u Krajského Úřadu Z|ínského kraje,
odboru Životního prostředí a zemědě|ství v počtu 2 ks stejnopisů. Nepodá-|i Účastník řÍzenÍpotřebný
poČet stejnopisů svého odvo|ání, vyhotoví je na jeho náklady správnÍ orgán, který rozhodnutí
napadené odvo|ánÍm vyda| ($ 82 odst. 2 správního řádu)' Podané odvo|ání má v sou|adu s ust' $ 85
odst. 1 správního řádu odk|adný Účinek. odvo|ání podané jen proti odůvodnění rozhodnutí je pod|e
ust. s 82 odst. 1 správního řádu nepřípustné.

obec Hvozdná, Hvozdná 210,763
Ing. V|adimír Jonášek, Hvozdná

1

11

|echovice nad DřevnicÍ

13, 763 11 Želechovice na Dřevnicí

Na vědomí:
Ministerstvo zemědě|stvÍ, TěŠnov17, 117 05 Praha1 (odbor vodovodů a kana|izacÍ)
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