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R  O  Z  H  O  D  N  U  T  Í 

Reg. č. 354/2021/PZ 

 

Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor legislativně právní a krajský živnostenský úřad, jako 

orgán věcně a místně příslušný podle ust. § 49 odst. 4 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 

zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o obcích), a ust. § 10 zák. č. 500/2004 

Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodl o návrhu Ing. Dany Dalešické, nar. 

14. 04. 1966, bytem Za Rybníky 225, 252 10 Mníšek pod Brdy, zmocněné zakladateli ve věci 

podání návrhu na zápis dobrovolného svazku obcí Dobrovolný svazek obcí Technické služby 

Brdy a Hřebeny, se sídlem Dobříšská 56, 252 10 Mníšek pod Brdy, do rejstříku dobrovolných 

svazků obcí, 

takto: 

 

ve smyslu ust. § 49 odst. 4 zákona o obcích v rejstříku dobrovolných svazků obcí vedeném 

Krajským úřadem Středočeského kraje pod číslem registrace 354/2021/PZ provedl tento 

zápis: 

 

Název:   Dobrovolný svazek obcí Technické služby Brdy a Hřebeny 

  

Sídlo:   Dobříšská 56, 252 10 Mníšek pod Brdy 

 

IČ:   11772492 

 

Právní forma:    dobrovolný svazek obcí dle zákona o obcích (dále jen svazek obcí) 

 

Den vzniku:   24. 08. 2021 
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Předmět činnosti:  

 

Hlavním předmětem činnosti Svazku je zabezpečení služeb v oblasti nakládání s odpady a 

péče o životní prostředí, a to zejména:  

a) vybudování a provozování infrastruktury pro nakládání s odpady a oběhové 

hospodářství; 

b) zpracování evidencí týkajících se odpadového hospodářství dle platné legislativy; 

c) poradenská a osvětová činnost.  

 

Orgány, kterými dobrovolný svazek obcí jedná s uvedením způsobu, jakým tento orgán 

svazek obcí zastupuje: 

 

předseda, 1. místopředseda a 2. místopředseda 

Při zastupování svazku jedná předseda samostatně, nebo může jednat 1. místopředseda 

společně s 2. místopředsedou. 

 

Jméno, příjmení, adresa bydliště osob vykonávajících působnost orgánů, kterými 

dobrovolný svazek obcí jedná a údaj o dni vzniku jejich funkce:  

 

předsedkyně:  Mgr. Magdaléna Davis, Ph.D., adresa bydliště: Stříbrná Lhota 920, 

252 10 Mníšek pod Brdy 

den vzniku funkce: 16. 08. 2021 

 

 

Odůvodnění 

 

Krajský úřad Středočeského kraje obdržel dne 16. 08. 2021 návrh Ing. Dany Dalešické, nar. 

14. 04. 1966, bytem Za Rybníky 225, 252 10 Mníšek pod Brdy, zmocněné zakladateli ve věci 

podání návrhu na zápis dobrovolného svazku obcí Dobrovolný svazek obcí Technické služby 

Brdy a Hřebeny, se sídlem Dobříšská 56, 252 10 Mníšek pod Brdy, do rejstříku dobrovolných 

svazků obcí. 

 

K návrhu byla přiložena smlouva o založení Dobrovolného svazku obcí Technické služby Brdy 

a Hřebeny ze dne 16. 08. 2021, podepsaná oprávněnými osobami měst Mníšek pod Brdy a 

Nový Knín a obcí Čisovice, Jíloviště, Klínec, Trnová, Voznice a Zahořany, zakládajících členů 

dobrovolného svazku obcí, a stanovy. Dále byly doloženy usnesení a výpisy z usnesení ze 

zasedání zastupitelstev zakládajících členských obcí dobrovolného svazku obcí, obsahující 

schválení založení Dobrovolného svazku obcí Technické služby Brdy a Hřebeny, schválení 

smlouvy o založení dobrovolného svazku obcí a stanov. Smlouva obsahuje jméno osoby 
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zmocněné k podání návrhu na zápis dobrovolného svazku obcí do rejstříku, a určení, kdo je 

první člen statutárního orgánu dobrovolného svazku obcí, v souladu s ustanovením § 49 odst. 

5 zákona o obcích.  

  

V rámci zápisu dobrovolného svazku obcí do registru osob v souladu s ustanovením § 4 odst. 

3 zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů, bylo 

správcem registru osob dobrovolnému svazku obcí přiděleno identifikační číslo 11772492. 

 

Vzhledem ke skutečnosti, že byly splněny náležitosti požadované zákonem o obcích 

a k zápisu do rejstříku dobrovolných svazků obcí vedeného Krajským úřadem Středočeského 

kraje byly předloženy všechny potřebné podklady, bylo rozhodnuto, jak je výše uvedeno. 

Smlouva o zřízení dobrovolného svazku obcí a stanovy ze dne 16. 08. 2021 byly založeny do 

sbírky listin.  

 

 

Poučení 

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne oznámení tohoto rozhodnutí 

k Ministerstvu vnitra podáním učiněným u Krajského úřadu Středočeského kraje, Odboru 

legislativně právního a krajský živnostenský úřad. Lhůta pro odvolání se počítá od 

následujícího dne po oznámení (doručení) rozhodnutí. Odvolání se podává ve dvou 

stejnopisech.  

 

 

 

 

 

 

 Jana Benetková 

 odborná referentka odd. přestupků a správních agend 
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