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Rozhodnutí
Krajský úrad Zlínského kraje, odbor právní a Krajský živnostenský úrad, jako správní orgán vecne a
místne príslušný podle § 4 odst. 1 zákona C. 117/2001 Sb., o verejných sbírkách (dále jen "zákon"),
v souladu s ustanovením § 4 odst. 2 zákona stanovuje den zahájení verejné sbírky konané Obcí
Sazovice za úcelem financní podpory lécebného programu Báry Volfové, nar. 17.06.2006, která trpí
nemocí SMA, na
15. leden 2007

s tím, že sbírka bude konána ve dnech 15. ledna 2007 - 11. ledna 2010 shromaždováním príspevku
na zvláštním bankovním úctu, a to na území Obce Sazovice.
Oduvodnení
Dne 11.01.2007 obdržel Krajský úrad Zlínského kraje oznámení o konání verejné sbírky Obcí
Sazovice za úcelem financní podpory lécebného programu Báry Volfové, nar. 17.06.2006, která trpí
nemocí SMA.
Jelikož podání splnuje náležitosti a podmínky stanovené § 4 a § 5 zákona, úcel konání sbírky je
v souladu s ustanovením § 1 zákona a Obec Sazovice uvedla duvody hodné zvláštního zretele
(záchrana zdraví nebo života osoby), pro které lze konat verejnou sbírku ve lhute kratší než 30 dní od
prijetí oznámení, rozhodl Krajský úrad Zlínského kraje po prezkoumání techto duvodu dle § 4 odst. 2
zákona tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.
Poucení
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15.dnu ode dne dorucení k Ministerstvu vnitra CR, a to
podáním ucineným u Krajského úradu Zlínského kraje, odboru právního a Krajského živnostenského
úradu. Dnem dorucení rozhodnutí je tretí den po jeho zverejnení na úrední desce Krajského úradu
Zlínského kraje.
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