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•• ~. 2012 a na základč Prorok )11I o předání a přcv zct] majetku čj, /,,\'11.': 62BI-0222 12
7C dne 21, 6. 2012,
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Čj. 192164/2011-MZE-12142

OZNÁME

Í MI ISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ

činěně podle ustanovení § S odstavce 3 zákona Č. 219/2000 Sb., o majetku České
republiky a jejÍll1 vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisu
a § S odst. 3 vyhláŠky Ministerstva
flnanci č. 6212001, o hospodaření
organizačních
složek státu a státnlcb organizací, ve mění pozdějších předpisů
Ministerstvo zemědělství oznamuje, že vydalo opatření čj. 192140/2011-MZE-12142,
o zrušení organizační složky státu Zemědělská vodohospodářská správa (se sídlem Hlinky 60,
60300 Brno, IČ'0002045I ).
Opatřením čj. 19214012011-MZE-12142
Ministerstvo zemědělství zrušuje organizační
složku státu Zemědělskou vodohospodářskou
správu ke dni 30. 06. 2012 s tím, že veškerý
majetek, práva a závazky. vyjma závazků z pracovněprávních
vztahů přecházejí dnem
01. 07.2012 na zřizovatele, tedy na Ministerstvo zemědělství (se sídlem Těšnov 17, 11705
Praha I, IČ 00020478).
Opatření Ministerstva zemědělství čj. 1921401201 J-MZE·12142
nabylo účinnosti
dnem podpisu ministrem' zemědělství.
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