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Městský úřad Náchod
odbor obecní živnostenský úřad
547 01 Náchod, Masarykovo náměstí 40

Ondrej Fabo
Jabloňová 153
547 01, Náchod - Babí

Č. j.: KS 13644/2016/ŽÚ-34

Vyřizuje: Vítězslav Snášel
Telefon: 491405456
Fax: 491405298

Oznámení o zahájení řízení

Městský úřad Náchod, Odbor obecní živnostenský úřad, Vám podle § 47 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje, že

z a h a j u j e ř í z e n í

ve věci zrušení živnostenských oprávnění Klempířství a oprava karosérií, Hostinská činnost a to podle § 58
odst.1 písm.d)  zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších
předpisů.

V souladu s § 31 odst. 2 Živnostenského zákona jste byl požádán o doložení vlastnického nebo užívacího
práva k prostorám na adrese Jabloňová 153, 547 01 Náchod, do nichž jste umístil svoje sídlo. K doložení Vám
byla stanovena lhůta do 15 pracovních dní ode dne doručení žádosti.
Jelikož jste na žádost nereagoval a ve stanovené lhůtě právní důvod pro užívání prostor na adrese Jabloňová
153, 547 01 Náchod neprokázal, nezbylo, než zahájit správní řízení o zrušení Vašich živnostenských oprávnění,
jak výše uvedeno.
Spolu s vydáním rozhodnutí o zrušení živnostenského oprávnění Vám bude dále v souladu s § 79 odst.5
správního řádu uložena povinnost nahradit náklady řízení ve výši 1000,- Kč vzhledem k tomu, že řízení bylo
vyvoláno porušením Vaší zákonné povinnosti doložit na žádost živnostenského úřadu požadované doklady
(§ 31 odst.2 Živnostenského zákona).

Účastníci řízení jsou povinni poskytnout správnímu orgánu veškerou potřebnou součinnost při
opatřování podkladů pro vydání rozhodnutí (§ 50 odst. 2 správního řádu).

Účastníci řízení mají právo dát se v řízení zastupovat zmocněncem (§ 33 až 35 správního řádu).

Účastníci řízení mají právo nahlížet do spisu (§ 38 správního řádu).
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Účastníci řízení jsou oprávněni po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí navrhovat důkazy a činit
jiné návrhy, mají právo vyjádřit v řízení své stanovisko a právo požádat o informace o řízení. Před vydáním
rozhodnutí mají účastníci řízení možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí (§ 36 správního řádu). Správní
orgán v této věci nerozhodne dříve než po 30 dnech ode dne doručení tohoto oznámení.

V Náchodě dne 30.03.2017
Ing. Martin Imlauf

vedoucí odboru obecní živnostenský úřad
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