Kraiský úřad Středočeského kraie

Praha:

3r.3.2010

číslo1ednací:035263lz}IorcuspoŽP/V/Sj
Spisová značka: sZ_

Vyřizuje:
Značkaz

03 5263120

1

Dle rozdělovníku

O/KUSK

Ing. Jaroslava Svatková l l.807

oŽPlsj

RoZHoDNUTÍ
Krajs!ý úřad Středočeského kraje,

odbor životníhoprostředí a zemědělství, jako příslušný

orgán veřejné správy na úseku vodovodů a kana|izací ve smyslu ustanovení $ 25 odst. c)
zákona ě. 27412001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně

někteých zákonů' ve znění pozdějších předpisů (dále zákon o vodovodechakanalizacích) a
příslušný orgán na úseku přenesené působnosti kraje podle $ 28 odst. 2 písm. a) téhož
zákona

vyd ává

podle $ 6 odst. 2 zákona o vodovodechakanalizacich žadateli:

obecZ|atá
Zlatá7
250 83 Šk'o"""
lČ oo+lztst
s odpovědným zástupcem:

Ing. David Kuniclcý

nar.IL12.I978
V Hůrkách 2092/2l,
158 00

Praha 5

povolení k provozování vodovodu pro veřeinou potřebu
v1astníka:

obec Zlatát

Zlatá7
250 83 Škvo.ec

lČoollztst

Zborovská

1l

l50 2l Praha

5

tel.: 257 280

l11

fax:25'/ 28o l'70 svatkova@kr-s.cz www.kr-stredocesky.cz
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Předmětem provozování bude majetek:

odůvodnění

kraje, odbor životního prostředí a
Dne 2.3.2010 obdržel Krajs[ý úřad Středočeského
'7, 250 83 Škvorec,IČ 00472131' o povolení
zemědělswí, žádost obce ZLatá , Z|atá
vlastnictví obce'
k provozování vodovodu pro veřejnou potřebu ve
prohlášení obce kprovozování
Žadate| přiložil kžádosti údaje zmajetkové evidence,
jako odpovědného zástupce
vodovodu, písemný souhlas Ing. Davida Kunického
ověřenou kopii dokladu o jeho vzdé|áni a
provozovatele, včetně ověřeného podpisu, úředně
potvrzení délky praxe.

o vodovodech a kana1izacich a $ 12
Žáďostbyla podána vesmyslu $ 6 odst' 2 zákona
zákon č' 274l2o0l Sb'' o vodovodech a
vyhlášky MZe é. 4z8lz0l7 Sb., kterou se provádí
zákonů, v platném zněni' Podmínky
kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně někteqých
stanovené citovanými předpisy byly splněny'

prostředí
Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního

a

zemědělství' oznámil

I zákona č' 500/2004 Sb''
řízení dne 25.3.zorc zahájeniřízení podle $ 47 odst'
účastníkům
a v souladu s $ 36 odst' 3 téhožzákona
správní řád, pod éj.O47325l2010/I(USIíoŽPNlsi
případně navrhnout
jim umožnil vyjádřit se před vydáním rozhodnutí kjeho podkladům,
doplnění. Námitky ani připomínky uplatněny nebyly'
ve výroku tohoto rozhodnutí'
Povolení se lydává na majetek, kteý je speciťrkován

Vpřípadě,Žebydošlokezměněvýčtumajetkuoprokteýsepovolenílydává,nebo

je provozovatel povinen oznámit tuto
osoby odpovědného zástupce provozovatele,
změnu Krajskému úřadu Středočeského kraje'
úřad tak, jak je uvedeno ve
Na základě výše uvedených skuteěností rozhodl vodoprávní
výroku rozhodnutí.

Poučeníúčastníků

15 dnů ode dne jeho oznámení podat
Protitomuto rozhodnutí můžeúčastnikřízenivelhůtě do
05 Praha 1, podáním učiněným u
odvolání kMinisterstvu zemědělství, Těšnov I',l,7l',7
prostředí a zemědělství, Zborovská
Krajského úřadu Středočeskéhokraje, odboru životního
je rozhodnutí nap;dáno a namítaný
5. V odvolání se uvede v jakém rozsahu
1

1, 1 50

2I

Praha

nebo Íízení,jež mu předcházelo'
rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí
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odvolání pouze proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. odvolání se podává v počtu tří
stejnopisů, nepodá-li účastníkpotřebný počet stejnopisů, lyhotoví je na jeho náklady Krajský
úřad Středočeskéhokraje. Podané odvolání má podle $ 85 odst. 1 správního řádu odkladný
účinek.

ťrrfr-rr./

Ing. Jaroslava Svatková

opróvněnó úředníosoba

odborný referent

UčastníciÍizenína dodejku
1.obec Zlatá

:

,250 83 Škvorec
2'Ing. David Kunický, V Hůrkách 2092121,158 00 Praha
, ZIatá

7

5

Na vědomí:
1' Městský úřad Brandýs nad Labem,

Masarykovo nám.2,250

2. Ministerstvo zemědělství ČR, Těšnov 77,

lI7

05 Praha

l

u

Brandýs nad Labem

