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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
ROZHODNUTÍ – schválení kanalizačního řádu
Výroková část:
Městský úřad Kralupy, odbor životního prostředí, jako 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), místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 30 zákona o vodovodech a kanalizacích a
ustanovení § 11 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
Účastníku vodoprávního řízení podle § 27 odst. 1) správního řádu:

Obec Kozomín, Kozomín 28, 277 45 Kozomín, IČO: 00662283
I.
schvaluje
podle ustanovení § 14 odst. 3) zákona o vodovodech a kanalizacích
„KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ OBCE KOZOMÍN“
Obec Kozomín, okres Mělník, kraj Středočeský
Katastrální území:
Kozomín
ČHP, útvar povrchových vod:
1-05-04-0570-0-00, 1-05-04-0580-0-00
HSL_2080 Černávka od pramene po ústí do Labe
HGR, útvar podzemních vod:
62500 Proterozoiukum a paleozoikum v povodí přítoků Vltavy
45100 Křída Severně od Prahy
Vlastník:
Obec Kozomín, IČO: 00662283
Provozovatel:
Obec Kozomín, IČO: 00662283
Majetková evidence stoková síť:
2111-672009-00662283-3/1
Stoková síť:
Stoková síť Kozomín
Napojení na ČOV:
ČOV Kozomín, IČ vypouštění 442130
Vlastník ČOV:
Obec Kozomín, IČO: 00662283
II. stanovuje podmínky, za kterých kanalizační řád schvaluje
1. Kanalizační řád bude změně nebo doplněn vždy, když se změní podmínky, za kterých byl schválen. Veškeré
změny budou projednány s vodoprávním úřadem, MěÚ Kralupy n.Vlt., odbor životního prostředí.
2. Kanalizační řád bude vždy po pěti letech revidován.
3. V případě dostavby stokové sítě je třeba kanalizační řád doplnit o nové stoky.
Odůvodnění:
Žadatel Obec Kozomín, Kozomín 28, 277 45 Kozomín, IČO: 00662283 v zastoupení Středočeské vodárny, a.s., U
Vodojemu 3085, 272 01 Kladno podal dne 29.11.2017 u MěÚ Kralupy n.Vlt., odboru životního prostředí jako místně a
věcně příslušného vodoprávního úřadu žádost o schválení kanalizačního řádu pro stokovou síť obce Kozomín –
aktualizace. Dnem podání žádosti bylo zahájeno vodoprávní řízení.
Žádost byla doložena doklady:
- vyjádření
Kanalizační řád kanalizace pro veřejnou potřebu „Kanalizační řád stokové sítě Kozomín“ vypracoval
Ing. Tomáš Hloušek, Ph.D., Ing. Jana Plachá, září 2017.
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Kanalizační řád pro kanalizaci pro veřejnou potřebu je vypracovaná v souladu s ustanovením § 24 vyhl. č. 428/2001
Sb., kterou se provádí zákon o vodovodech a kanalizacích, v platném znění.
Zahájení řízení oznámil vodoprávní úřad oznámením o zahájení vodoprávního řízení veřejnou vyhláškou z důvodu
velkého počtu účastníků řízení pod č.j. MUKV 8453/2020 OŽP ze dne 5.02.2020 s možností uplatnit své námitky
nejpozději do 15 dnů od doručení tohoto oznámení o zahájení řízení, jinak k nim podle § 115 odst. 8 vodního zákona
nebude přihlédnuto. Na úřední desce Města Kralupy nad Vltavou zveřejněno od 5. 2. 2020 do 16. 3. 2020. Při
zveřejnění veřejnou vyhláškou je dnem doručení 15tý den ode dne vyvěšení na úřední desce.
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. Účastníci
řízení neuplatnili návrhy a námitky. Účastníci řízení se nevyjádřili k podkladům rozhodnutí.
Vodoprávní úřad proto rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve
výroku uvedených. Kanalizační řád byl schválen v souladu s ustanovením § 14 odst. 3 zákona o vodovodech a
kanalizacích s podmínkami uvedenými ve výrokové části tohoto rozhodnutí v souladu s ustanovením § 115 odst. 10)
vodního zákona. Jeden výtisk kanalizačního řádu si ponecháváme pro vlastní potřebu, potvrzený kanalizační řád
obdrží žadatel po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
Poučení účastníků řízení:
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 83 odst. 1 správního řádu odvolání, ve
kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo
nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho oznámení Krajskému
úřadu Středočeského kraje se sídlem Zborovská 11, Praha 5 podáním učiněným u Městského úřadu Kralupy nad
Vltavou, odboru životního prostředí. Odvolání se podává v počtu stejnopisů 2. Odvolání lze podat také
prostřednictvím datové schránky.
Dokument, který byl dodán do datové schránky, je doručen okamžikem, kdy se do datové schránky přihlásí
oprávněná osoba, nejpozději však 10. den od okamžiku uložení v datové schránce. Odvolání jen proti odůvodnění
rozhodnutí je nepřípustné. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný
účinek.
Ing. Blanka Nedbalová
referent odboru životního prostředí
oprávněná úřední osoba
Přílohy pro Obec Kozomín:
„Kanalizační řád stokové sítě Kozomín“, Ing. Tomáš Hloušek, Ph.D., Ing. Jana Plachá, září 2017
- po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno na úředních deskách Města Kralupy nad Vltavou
a Obce Kozomín nad Vltavou na dobu 15 dnů.
Za den doručení se považuje 15tý den ode dne vyvěšení na úřední desce.
Po sejmutí vrátit s potvrzením o vyvěšení MěÚ Kralupy n.Vlt., OŽP

Vyvěšeno dne:

sejmuto dne:

Doručí se:
Účastníci vodoprávního řízení nebo jejich zmocněnci podle § 27 odst. 1) správního řádu
(doporučeně do vlastních rukou na dodejku):
Obec Kozomín, Kozomín 28, 277 45 Kozomín, IČO: 00662283 v zastoupení Středočeské vodárny, a.s., U Vodojemu
3085, 272 01 Kladno,
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Účastníci vodoprávního řízení nebo jejich zmocněnci podle § 27 odst. 2) správního řádu
(doporučeně do vlastních rukou na dodejku):
Bc. Vladimír Dragoun, Hrdlív 147, 273 06 Hrdlív,
D-IE Logistics Prague North s.r.o., Antala Staška 2027/79, 140 00 Praha 4 – Krč,
Středočeské vodárny, a.s., U Vodojemu 3085, 272 01 Kladno,
Účastníci vodoprávního řízení nebo jejich zmocněnci podle § 27 odst. 3) správního řádu
(doručení veřejnou vyhláškou):
Další dotčené soby, které mohou být rozhodnutím přímo dotčeny ve svých právech nebo povinnostech - řízení
s velkým počtem účastníků řízení v souladu s ustanovením § 144 správního řádu, majitelé napojených nemovitostí na
tuto kanalizační stokovou síť,
Na vědomí:
Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové,
ČIŽP, OI Praha, Wolkerova 40/11, 160 00 Praha 6,
Spis.
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