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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTÍ
Výroková část:
Městský úřad v Říčanech, odbor životního prostředí - vodoprávní úřad, jako věcně příslušný orgán veřejné
správy na úseku vodovodů a kanalizací podle § 25 odst. b) , § 27 odst.2c) zákona č.274/2001 Sb. , o
vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů ( dále jen zákon o vodovodech a
kanalizacích ) ve znění pozdějších předpisů a jako místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 11 odst.a)
zákona č.500/2004 Sb. ve správním řízení posoudil žádost, kterou dne 23.12.2020 podal
Vodohospodářské inženýrské služby, a.s., IČO 60193689, Křížová č.p. 472/47, 150 00 Praha 5Smíchov
(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:
I. s c h v a l u j e
podle ustanovení § 14 odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu
kanalizační řád splaškové stokové sítě pro veřejnou potřebu
jejímž vlastníkem je Obec Křížkový Ujezdec :
IČME 2122-676551-00240397-3/1 Křížkový Újezdec kanalizace
IČME 2122-676543-00240397-3/1 Čenětice kanalizace
IČME 2122-676551-00240397-3/2 Výtlak Křížkový Újezdec a Čenětice
IČME 2122 – 676551-00240397-4/1 ČOV Křížkový Újezdec
k.ú. Křížkový Újezdec a k.ú. Čenětice
(dále jen „kanalizační řád“)
v kraji Středočeském, číslo hydrologického pořadí a podpořadí 1-09- 03-1560-0-00.

II. stanovuje podmínky za kterých kanalizační řád schvaluje
1. Kanalizační řád bude změněn nebo doplněn vždy, když se změní podmínky za kterých byl schválen.
Veškeré změny je nutné projednat s MěÚ Říčany, Vodoprávním úřadem.
2. Kanalizační řád bude vždy po pěti letech revidován.
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Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (§ 27 odst. 1 správního řádu):
Vodohospodářské inženýrské služby, a.s., Křížová č.p. 472/47, 150 00 Praha 5-Smíchov
Odůvodnění:
Dne 23.12.2020 podal žadatel žádost o schválení kanalizačního řádu. Tímto dnem bylo zahájeno řízení o
schválení předmětného kanalizačního řádu.
Kanalizační řád splaškové kanalizace pro veřejnou potřebu vypracoval Ing. Ondřej Motloch, Blahoslavova
3301/5,70200 Ostrava, IČO : 05444055, ČKAIT 1103483 v 05/2020.
Vodoprávní úřad oznámil zahájení řízení známým účastníkům řízení . 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 brát zřetel.
Posouzení vodoprávního úřadu:
 Kanalizační řád kanalizace pro veřejnou potřebu je zpracován v souladu s § 24 vyhl.č. 428/2001 Sb.,
kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb. , o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně
některých zákonů.
Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek vodohospodářských zájmů,
zájmů ochrany jakosti vod. 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.
Účastníci řízení - další dotčené osoby (§ 27 odst. 2 správního řádu):
Obec Křížkový Újezdec , producenti odpadních vod
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 doručení jeho oznámení k odboru životního prostředí
Krajského úřadu Středočeského kraje podáním u zdejšího správního orgánu.
Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby
každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán
na náklady účastníka.
Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanoven. Odvolání
jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Ing. Olga Rathouská v.r.
vedoucí oddělení Vodoprávní úřad
oprávněná úřední osoba
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.
Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje.
Obdrží:
účastníci (doručenky)
Vodohospodářské inženýrské služby, a.s., IDDS: zjbgxwn
sídlo: Křížová č.p. 472/47, 150 00 Praha 5-Smíchov
Obec Křížkový Újezdec, IDDS: fhkakxq
sídlo: Křížkový Újezdec č.p. 37, 251 68 Kamenice
+ ostatní účastníci dle § 27 odst.2 správního řádu – producenti odpadních vod – v souladu s §144 správního řádu
– veřejnou vyhláškou
ostatní
Povodí Vltavy, státní podnik, závod Dolní Vltava, IDDS: gg4t8hf
sídlo: Grafická č.p. 36, 150 21 Praha 5

k vyvěšení na úřední desku
Obecní úřad Křížkový Újezdec, IDDS: fhkakxq
sídlo: Křížkový Újezdec č.p. 37, 251 68 Kamenice
Městský úřad v Říčanech, Masarykovo náměstí č.p. 53/40, 251 01 Říčany u Prahy

