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Krajský úřad
Pardubického kraje
OŽPZ - oddělení vodního hospodářství
Spisová zn:
Číslo jednací:
Vyřizuje:
Telefon:
E-mail:
Datum:

SpKrÚ 86054/2018/OŽPZ
KrÚ 1928/2019
Ing. Václava Lank Zemenová
466 026 522
vaclava.zemenova@pardubickykraj.cz
9. 1. 2019

(Dle rozdělovníku)
(Dle rozdělovníku)

ROZHODNUTÍ
Krajský úřad Pardubického kraje v přenesené působnosti příslušný podle ustanovení
§ 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), podle
ustanovení § 6 odst. 8 citovaného zákona a v souladu s ustanovením § 12 vyhlášky
Ministerstva zemědělství č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb.,
o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, uděluje
pro:
Obec Lichkov
se sídlem: Lichkov 203, 561 68 Lichkov
IČ: 00279161
(účastníku řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu)
odborný zástupce provozovatele:
Mgr. Roman Richtr, narozený 5.8.1972,
bytem Lichkov 176, 561 68 Lichkov

povolení k provozování kanalizace pro veřejnou potřebu
v obci Lichkov od 1. 1. 2019
Identifikační číslo
Název majetku
majetkové evidence
5305-683744-00279161-4/1 Čistírna odpadních vod Lichkov
5305-683744-00279161-3/1 Kanalizace Lichkov

Počet
fyzických osob
484
484

Provozovatelem a vlastníkem uvedeného majetku je Obec Lichkov, se sídlem
Lichkov 203, 561 68 Lichkov, IČ 00279161, kterou zastupuje starosta obce pan
Mgr. Roman Richtr.
Novým povolením se ruší stávající povolení k provozování kanalizace, vydané
Krajským úřadem Pardubického kraje pod č.j.: KrÚ 30305/2014 ze dne 9.5.2014.
Účastníci řízení (dle § 27 odst. 1 správního řádu):
- Obec Lichkov, Lichkov 203, 561 68 Lichkov
Účastníci řízení (dle § 27 odst. 2 správního řádu):
- Mgr. Roman Richtr, Lichkov 176, 561 68 Lichkov
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SpKrÚ 86054/2018/OŽPZ

Odůvodnění:
Krajský úřad Pardubického kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, obdržel
dne 20. 12. 2018 žádost od Obce Lichkov, se sídlem Lichkov 203, 561 68 Lichkov, IČ:
00279161, ve věci: „Žádost o změnu povolení k provozování kanalizace pro veřejnou
potřebu v obci Lichkov“. Odborným zástupcem je nově pan Mgr. Roman Richtr, narozený
5. 8. 1972, bytem Lichkov 176, 561 68 Lichkov.
Zároveň s novým povolením se ruší stávající povolení k provozování kanalizace,
vydané Krajským úřadem Pardubického kraje pod č.j.: KrÚ 30305/2014 ze dne 9. 5. 2014.
Důvodem změny je změna odborného zástupce provozovatele, kterým byl do konce roku
2018 Ing. Jiří Vencl, Lukavská 1260, 564 01 Žamberk na základě příkazní smlouvy č.
1/2014, která byla dne 19. 12. 2018 oboustranně vypovězena k datu 31. 12. 2018.
Žadatel s žádostí doložil veškeré nutné podklady dle ustanovení § 6 zákona
č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých
zákonů.
-

Rozhodnutí pro povolení k provozování č.j.: KrÚ 30305/2014 ze dne 9. 5. 2014.
Výpis z živnostenského rejstříku ze den 20. 2. 2015 s předmětem podnikání provozování
vodovodů a kanalizace a úprava a rozvod vody.
Příkazní smlouva č. 1/2014 – výpověď smlouvy dohodou k datu 31.12.2018
ze dne 19.12.2018 pod č.j.: OULi/878/2018 - STAR.
Doklad o vzdělání pana Mgr. Romana Richtera – Diplom – Univerzita J. A. Komenského
Praha č. 19300 ze dne 21. 6. 2012.
Ověřená kopie osvědčení o rekvalifikaci MŠMT, č. OČOV 01/2018 ze dne 18.10.2018
o absolvování rekvalifikačního programu Obsluha Čistíren odpadních vod.
Potvrzení o absolvování praxe v provozování kanalizace a ČOV pro veřejnou potřebu
(2014-2018) ze dne 28.11.2018.
Souhlas s ustanovením do funkce odborného zástupce provozovatele.

Krajský úřad posoudil žádost ve smyslu ust. § 6 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech
a kanalizacích, a § 12 vyhlášky č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon o vodovodech
a kanalizacích a dospěl k závěru, že jsou splněny zákonné podmínky pro vydání rozhodnutí.
Na základě výsledku řízení rozhodl správní úřad bezodkladně tak, jak je uvedeno
ve výroku tohoto rozhodnutí.

Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 správního
řádu odvolání, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný
rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo,
ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení k Ministerstvu zemědělství podáním učiněným
u Krajského úřadu Pardubického kraje, odboru životního prostředí a zemědělství. Odvolání
se podává v počtu dvou stejnopisů. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je
na jeho náklady Krajský úřad Pardubického kraje. Podané odvolání má v souladu
s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění
rozhodnutí je nepřípustné.
Otisk úředního razítka

Ing. Martin Vlasák
vedoucí odboru

Rozdělovník:
Účastníci řízení:
- Obec Lichkov, Lichkov 203, 561 68 - výdejní místo Lichkov
- Mgr. Roman Richtr, Lichkov 176, 561 68 - výdejní místo Lichkov
Na vědomí:
- VENCL-SERVIS vodovody a kanalizace s.r.o., Albertova 1393, Žamberk - Ing. Jiří Vencl
- Městský úřad Králíky, OŽP, oddělení vodního hospodářství
- Ministerstvo zemědělství ČR, vodní hospodářství, Těšnov 17, 117 05 Praha1
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