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Krajský úřad ústeckého kraje 
Odbor životního prostředí a zemědělství 
Velká Hradební 3118/48 
400 02 Ústí nad Labem 

V Líšťanech dne 23.4.2021 

Žádost O změnu V projektu 

Číslo smlouvy u poskytovatele: 19/SML3043/SOPD/ZPZ 
Název projektu: Sběrný dvůr Líšťany 

Vážení, 

žádáme O schválení změn v projektu Sběrný dvůr Líšťany realizovaný za finanční podpory 
Ústeckého kraje, smlouva č. 19/SML3043/SOPD/ZPZ, Z Programu pro podporu odpadového 
hospodářství obcív Ústeckém kraji na období 2017 - 2025. 

Změny projektu: 

1. Prodlouženítermínu realizace do 31. 7. 2021 

Žádáme o prodloužení termínu dokončení realizace projektu O tři měsíce, tedy do 31. 7. 

2021. 

Důvodem žádosti je řešení dokončení stavby po úmrtí osoby dodavatele podnikatele pana 
Jiřího Fouska, který vyhrál výběrové řízení na Sběrný dvůr jako podnikající fyzická osoba 
IČ: 44255349 a se kterým byla uzavřena smlouva o dílo dne 22. 6. 2020. Stavba byla zahájena 
a pokračovala dle schváleného harmonogramu a rozpočtu do doby, než pan Fousek 
onemocněl nemocí covid-19 a tomuto onemocnění podlehl. Stavba sběrného dvoru byla 
přerušena. Následně proběhlo jednání s pozůstalými ohledně možností dokončení stavby a 
řešení nenadálé situace. 

Pokud byla zemřelá osoba živnostníkem, tedy vlastníkem živnostenského oprávnění, je pro 
fázi před ukončením dědického řízení směrodatný § 13 zákona č. 455/1991 Sb., 
O živnostenském podnikání, v platném znění (dále jen ,,ŽZ"), který určuje, že po smrti 
podnikatele mohou v živnosti pokračovat tyto osoby: 

- správce pozůstalosti, anebo vykonavatel závěti, náleží-li mu správa pozůstalosti, 
- dědicové ze zákona, pokud není dědiců ze závěti, 
- dědicové ze závěti a pozůstalý manžel nebo partner, i když není dědicem, je-li 

spoluvlastníkem majetku používaného k provozováníživnosti, 
- insolvenční správce ustanovený soudem podle zvláštního právního předpisu, nejdéle však do 

skončení insolvenčního řízení, a likvidační správce, 
- pozůstalý manžel nebo partner splňující podmínku uvedenou v písmenu c), pokud v živnosti 

nepokračují dědicové, nebo 
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- Svěřenský správce, pokud byl závod pořízením pro případ Smrti vložen do Svěřenského fondu. 

Pokračovat v provozování činnosti se za podmínek stanovených v odstavcích 2 až 5 ŽZ až do skončení 
řízení o projednání dědictví rozhodla pokračovat manželka pana Fouska Ilona Fousková a stavbu 
Sběrného dvora v obci Líšťany dokončit. Paní Ilona Fousková je nyníjìž v živnostenském rejstříku 
zapsána jako osoba pokračující v provozování živnosti po úmrtí podnikatele. 

Vzhledem ktéto nenadálé situaci a potřebným úkonům před dokončením stavby 
(administrativní dořešení výše uvedeného) a následné dokončení stavby žádáme O posun 
realizace Stavby O 3 měsíce. 

Předem děkujeme za kladné vyřízení n osti. Q) 'QÍ N< mx Q. 

S pozdravem 
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