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ROZHODNUTÍ
Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí, v přenesené působnosti
příslušný orgán veřejné správy podle § 25 písm. c) a § 28 odst. 2 písm. a) zákona
č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně
některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších
předpisů (dále také „zákon o vodovodech a kanalizacích“), podle ustanovení § 6
odst. 2 citovaného zákona vydává pro provozovatele:
název: Obec Nezdice
sídlo: Nezdice č.p. 46, 334 01 Přeštice
IČO: 00573370

povolení k provozování kanalizace pro veřejnou potřebu
Majetek ve vlastnictví obce Nezdice, sídlem Nezdice č.p. 46, 334 01 Přeštice, IČO:
00573370, který leží na katastrálním území Nezdice nad Úhlavou (607959).
Odborným zástupcem provozovatele byl ustanoven Ing. Jiří Sukup, narozený dne
23. 8. 1983, trvale bytem Kyšice, č.e. 47, 330 01 Kyšice.
Identifikační číslo majetkové evidence:


3210-607959-00573370-3/1

stoková síť Čížkov IČME: 3210-607959-00573370-3/1
stoková síť jednotná, gravitační
celková délka: 2 144 m
profil do DN 300 mm/ DN 301 – 500 mm
materiál beton/ kamenina
4 VKV, recipient: Úhlava, Nezdický potok
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Odůvodnění
Krajskému úřadu Plzeňského kraje, odboru životního prostředí byla dne 21. 1. 2022
doručena žádost vlastníka a provozovatele – obce Nezdice, sídlem Nezdice č.p. 46,
334 01 Přeštice, IČO: 00573370 o vydání povolení k provozování kanalizace
pro veřejnou potřebu, která se nachází na katastrálním území Nezdice nad Úhlavou
(607959).
Žádost byla doložena všemi požadovanými doklady nutnými pro posouzení věci
podle ust. § 6 odst. 12 zákona o vodovodech a kanalizacích, a proto bylo možno
rozhodnout na podkladě dokladů předložených účastníky řízení bezodkladně, jako
první úkon ve správním řízení.
Podmínky stanovené právními předpisy v dané věci byly splněny, a proto bylo
rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výroku.

Poučení
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení dle § 81 a násl. správního řádu podat
ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení odvolání k Ministerstvu zemědělství, a to
podáním učiněným u Krajského úřadu Plzeňského kraje.

otisk úředního razítka

Ing. Jakub Rataj
vedoucí oddělení vodního hospodářství
podepsáno elektronicky

Rozdělovník
Účastník řízení:
 vlastník a provozovatel: Obec Nezdice, č.p. 46, 334 01 Přeštice
 odborný zástupce provozovatele: Ing. Jiří Sukup, Kyšice, č.e. 47, 330 01
Kyšice
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