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dle rozdělovníku

ROZHODNUTÍ
Výroková část:
Městský úřad Nymburk, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 106 odst. 1
zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších
předpisů (dále jen "vodní zákon") a § 27 odst. 2 zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích
pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích) věcně a podle
§ 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, (správní řád) místně příslušný
vodoprávní orgán ve správním řízení posoudil žádost, kterou dne 11.09.2017 podala společnost
Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s., IČO 46357009, Bobnická č.p. 712/2, 288 02
Nymburk 2
(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:
schvaluje
podle § 14 odst. 3 zákona o vodovodech a kanalizacích
kanalizační řády
kanalizací pro veřejnou potřebu na území obcí Chleby, Oskořínek, Kovanice, města
Rožďalovice, městyse Křinec
za podmínky:
Dojde-li ke změnám skutečností, za nichž byl tento kanalizační řád schválen, bude navržena příslušná
změna kanalizačního řádu a předložena vodoprávnímu úřadu ke schválení.
Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (§ 27 odst. 1 správního řádu):
Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s., Bobnická č.p. 712/2, 288 02 Nymburk 2
Odůvodnění:
Dne 11.09.2017 podal žadatel žádost o schválení kanalizačních řádů pro kanalizace pro veřejnou
potřebu, nacházejících se na území výše jmenovaných obcí Tímto dnem bylo zahájeno vodoprávní
řízení.
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Vodoprávní úřad oznámil zahájení řízení známým účastníkům řízení dopisem ze dne 19.09.2017 pod
č.j. MUNYM – 100/45095/2017/Fry. Vodoprávní úřad stanovil, že ve lhůtě do 10 dnů od doručení
tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a připomínky. Současně je upozornil, že
na později podané námitky nebude možno, podle ustanovení § 115 odst. 8 vodního zákona, brát zřetel.
Kanalizační řád je zpracován v souladu s vyhláškou č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon
o vodovodech a kanalizacích, ve znění pozdějších předpisů. Kanalizační řád stanoví nejvyšší
přípustnou míru znečištění odpadních vod vypouštěných do kanalizace, popřípadě nejvyšší přípustné
množství těchto vod, a další podmínky jejího provozu.. Kanalizací mohou být odváděny odpadní vody
jen v limitech znečištění a v množství stanoveném v kanalizačním řádu a ve smlouvě o odvádění
odpadních vod.
Posouzení vodoprávního úřadu:
V řízení bylo zjištěno, že schválením kanalizačního řádu nejsou ohroženy zájmy společnosti ani
nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy ostatních účastníků řízení. Vodoprávní
úřad je toho názoru, že v řízení shromáždil o výše uvedené věci dostatečné množství podkladů pro
vydání rozhodnutí a neshledal důvody, které by tomu bránily. Vodoprávní úřad po provedeném řízení
rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.
Účastníci řízení - další dotčené osoby (§ 27 odst. 2 správního řádu): obec Chleby, město Rožďalovice,
obec Oskořínek, obec Kovanice, městys Křinec,
Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
• Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.
Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:
• Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu
Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha podáním u Městského úřadu Nymburk, odboru
životního prostředí, Náměstí Přemyslovců 163, 288 28 Nymburk.
Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů podle počtu účastníků řízení. Nepodá-li účastník
potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka, který odvolání podal.
V souladu s § 85 odst. 1 správního řádu má včas podané a přípustné odvolání odkladný účinek.

Ing. Lenka Fryčová
referentka odboru životního prostředí
otisk úředního razítka
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Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.
Vyvěšeno dne: ..............................

Sejmuto dne: ....................................

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Otisk úředního razítka

Obdrží:
účastníci (dodejky)
Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s., IDDS: ny4gx33
Obec Chleby, IDDS: v8sb6ac - se žádostí o vyvěšení
Město Rožďalovice, IDDS: xq9b2wp – se žádostí o vyvěšení
Obec Oskořínek, IDDS: dnib32t – se žádostí o vyvěšení
Obec Kovanice, IDDS: 2fgapwc – se žádostí o vyvěšení
Městys Křinec, IDDS: grbbdds – se žádostí o vyvěšení
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