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Dle rozdělovníku

Číslo jednací:

112550/2022/KUSK

Spisová značka: SZ_112518/2022/KUSK/2
Vyřizuje:

Marcela Surá, l. 683

Značka:

OŽP/Su

ROZHODNUTÍ
Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, rozhodl podle úst.
§ 65 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „zákon o obcích“) o určení pověřeného obecního úřadu k výkonu přenesené působnosti
za obec patřící do jeho správního obvodu, a to v rozsahu daném ust. § 147 zákona č. 541/2020
Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, § 11 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší,
§

76

odst.

1

zákona

ČNR

č.

114/1992

Sb.,

o

ochraně

přírody

a

krajiny

ve znění pozdějších předpisů, § 26 odst. 2 zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích
pro veřejnou potřebu, ve znění pozdějších předpisů a dále v rozsahu daném ust. § 105 odst. 1
zákona č. 254/2001 Sb., zákona o vodách, ve znění pozdějších předpisů, takto:
Krajský úřad Středočeského kraje tímto určuje Městský úřad Příbram jako příslušný pověřený
obecní úřad podle zák. č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a
stanovení

obcí

s rozšířenou

působností,

ve

znění

pozdějších

předpisů,

ve spojení s ust. § 10 vyhl. č. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným
obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností, ve znění pozdějších předpisů,
k výkonu přenesené působnosti na úseku výkonu veřejné správy v oblasti odpadového
hospodářství (zákon č. 541/2020 Sb.) a ochrany ovzduší (zákon. č. 201/2012 Sb.), ochrany
přírody a krajiny (zákon.č.114/1992 Sb.), nakládání s vodami (zákon č. 254/2001 Sb.) za obec
Třebsko (IČO: 00243442) s účinností od 24. 9. 2022.
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Odůvodnění
Krajský úřad Středočeského kraje obdržel dne 30. 8. 2022 žádost Ministerstva vnitra o vydání
rozhodnutí ve věci odejmutí výkonu přenesené působnosti obce Třebsko. Obec Třebsko tedy
nebude disponovat v rámci obecního úřadu od shora uvedeného data administrativním aparátem
k výkonu správních činnosti.

Poučení
Toto rozhodnutí se v souladu s § 65 odst. 2 zákona o obcích zveřejní nejméně po dobu 15 dnů na
úřední desce Obecního úřadu Třebsko.

Ing. Simona Jandurová
vedoucí Odboru životního prostředí a zemědělství

Zveřejněno na úřední desce Obecního úřadu Třebsko dne:

Rozhodnutí obdrží:
Obecní úřad Třebsko, Třebsko 4, 262 42, Rožmitál pod Třemšínem
Městský úřad Příbram, Tyršova 108, 261 01 Příbram I.
Ministerstvo vnitra ČR, Odbor veřejné správy, dozoru a kontroly
Ministerstvo vnitra ČR, Odbor eGovernmentu
Odbor finanční Krajského úřadu Středočeského kraje
Odbor legislativně právní a krajský živnostenský úřad Krajského úřadu Středočeského kraje

