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Při písemném styku uvádějte pouze spisovou značku OZP01/26077/2019/Sm.

VEŘEJNÁ V YHLÁŠKA

ROZHODNUTÍ
č. 188/2019
Výroková část:
Městský úřad Rakovník, odbor životního prostředí jako místně příslušný správní orgán podle ustanovení
§ 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a věcně
příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 25 písm. b) a § 27 odst. 1 zákona č. 274/2001 Sb., o
vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a
kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o vodovodech a kanalizacích“), ve správním
řízení posoudil žádost o schválení kanalizačního řádu, kterou dne 22. 5. 2019 podala Obec Petrovice,
IČO 00244228, Petrovice č.p. 14, 270 35 Petrovice (účastník řízení dle ust. § 27 odst. 1 správního řádu,
dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení podle § 14 odst. 3 zákona o vodovodech a kanalizacích:
SCHVALUJE
KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ OBCE PETROVICE
Odůvodnění:
Dne 22. 5. 2019 podal žadatel žádost o schválení kanalizačního řádu, tímto dnem bylo zahájeno
vodoprávní řízení. Vodoprávní úřad oznámil zahájení řízení známým účastníkům řízení a dotčeným
správním úřadům „Veřejnou vyhláškou“ MURA/26177/2019 ze dne 23. 5. 2019, k podání připomínek a
námitek stanovil termín do 18. 6. 2019 s upozorněním, že na námitky, které nebudou sděleny nejpozději
do tohoto termínu, nebude brát zřetel. Spolu s oznámení o zahájení vodoprávního řízení byla účastníkům
řízení zaslána výzva k seznámení se s podklady řízení, v níž bylo účastníkům oznámeno, že vodoprávní
úřad shromáždil veškeré podklady pro vydání rozhodnutí a účastníci řízení tak mají možnost uplatnit své
právo dané ust. § 36 odst. 3 správního řádu a před vydáním rozhodnutí se k těmto podkladům vyjádřit, a
to včetně způsobu jejich opatření, popřípadě navrhnout jejich doplnění. Žádný z účastníků řízení se
k podkladům pro vydání rozhodnutí písemně nevyjádřil, nenavrhl jejich doplnění ani nepřišel nahlížet do
podkladů pro vydání rozhodnutí.
Kanalizační řád vypracovala společnost VODA CZ SERVICE s.r.o., Pražská třída 47/151, 500 04 Hradec
Králové, IČO: 27545547. Jedná se o kanalizační řád obce Petrovice, pro veřejnou kanalizaci zakončenou
čistírnou odpadních vod, ve Středočeském kaji, obci Petrovice, k. ú. Petrovice, č. h. p. 1-11-03-0060-000.
Předmětnou veřejnou splaškovou kanalizaci vlastní i provozuje obec Petrovice.
IČME kanalizace je 2121-719927-00239216-3/1, IČPE je 2121-719927-00244228-3/1-00244228.
IČME ČOV je 2121-719927-00239216-4/1, IČPE je 2121-719927-00244228-4/1-00244228
Účelem kanalizačního řádu je stanovení podmínek, za nichž producenti odpadních vod mohou do
kanalizace odpadní vody vypouštět. Cílem kanalizačního řádu je vytvořit podmínky pro plynulé a
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bezpečné odvádění odpadních vod. Kanalizační řád určuje producentům napojeným na příslušnou
kanalizaci pro veřejnou potřebu nejvyšší přípustnou míru znečištění odpadních vod vypouštěných do této
kanalizace, případně nejvyšší přípustné množství těchto vod.
Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených
v ustanoveních zákona o vodovodech a kanalizacích, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými
správními úřady. Při přezkoumání žádosti nebyly shledány důvody bránící schválení kanalizačního řádu.
Vodoprávní úřad proto rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních
předpisů ve výroku uvedených.
Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat odvolání dle ustanovení §81, odst. 1. a §83 odst. 1
správního řádu ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Středočeského kraje,
Zborovská 11, 150 21 Praha 5, který o odvolání rozhodne. Odvolání se podává u Městského úřadu
Rakovník, odboru životního prostředí, Husovo nám. 27, 269 18 Rakovník. Lhůta pro odvolání se počítá
ode dne následujícího po doručení písemného vyhotovení rozhodnutí, nejpozději však po uplynutí
desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené rozhodnutí připraveno k vyzvednutí. Dnem
doručení je 15 den po vyvěšení veřejné vyhlášky na úřední desce. Dnem vyvěšení je den vyvěšení na
úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje (tedy 28. 6. 2019).
Včas podané odvolání má dle ustanovení § 85, odst. 1 správního řádu, odkladný účinek.
V odvolání se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy.
Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení.
Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
Toto rozhodnutí nenahrazuje jiná rozhodnutí, vyjádření nebo stanoviska vydávaná podle jiných právních
předpisů.

Milada Smékalová DiS.
referent - vodní hospodářství
oprávněná úřední osoba

Tato vyhláška bude ve smyslu ust. § 25 odst. 2 a 3 správního řádu, vyvěšena minimálně po dobu 15
dnů na úřední desce Městského úřadu Rakovník a zveřejněna též způsobem umožňující dálkový
přístup na www.mesto-rakovnik.cz a úřední desce obce Petrovice a zveřejněna též způsobem
umožňující dálkový přístup. Dotčené obce vrátí kopii veřejné vyhlášky z úřední desky s vyznačením
data vyvěšení a sejmutí zpět na adresu Městského úřadu Rakovník, odboru životního prostředí.
Vyvěšeno na úřední desce
Městského úřadu Rakovník

Sejmuto z úřední desky
Městského úřadu Rakovník

Dne

dne……………………….

28. 6. 2019

Vyvěšeno na elektronické úřední desce
Městského úřadu Rakovník

Sejmuto z elektronické úřední desky
Městského úřadu Rakovník

Dne

dne……………………….

28. 6. 2019

Razítko, podpis Městského úřadu Rakovník,
který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
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Vyvěšeno na úřední desce
Obecního úřadu Petrovice

Sejmuto z úřední desky
Obecního úřadu Petrovice

dne……………………….

dne……………………….

Vyvěšeno na elektronické úřední desce

Sejmuto z elektronické úřední desky

Obecního úřadu Petrovice

Obecního úřadu Petrovice

dne……………………….

dne……………………….

Razítko, podpis Obecního úřadu Petrovice
který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Obdrží:
K VYVĚŠENÍ NA ÚŘEDNÍ DESCE PO DOBU 15 DNÍ:
Městský úřad Rakovník
Obecní úřad Petrovice
JEDNOTLIVĚ:
účastníci řízení ve smyslu ustanovení § 27 odst. 1 správního řádu:
Obec Petrovice, Petrovice č.p. 14, 270 35 Petrovice
Obdrží veřejnou vyhláškou
účastníci řízení ve smyslu ustanovení § 27 odst. 2 správního řádu:
producenti odpadních vod připojení na splaškovou kanalizaci ukončenou čistírnou odpadních vod
v Petrovicích

