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Středočeské vodárny, a.s.
U vodojemu 3085
272 80 Kladno
ROZHODNUTÍ

Výroková část:
Městský úřad Mělník, odbor životního prostředí a zemědělství, jako vodoprávní úřad příslušný
podle § 104 odst. 2 a § 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"),místně příslušný
podle §11 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů ve správním
řízení posoudil žádost, kterou dne 4.6.2018 podala
Obec Jeviněves, IČO 662267, Jeviněves 28, 277 05 Jeviněves,
kterou zastupují Středočeské vodárny, a.s., IČO 26196620, U vodojemu 3085, 272 01
Kladno

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

schvaluje

podle § 149 odst. 3 zákona o vodovodech a kanalizacích č. 274/2001 Sb.

Kanalizační řád Jeviněves

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (§ 27 odst. 1 správního řádu):
Obec Jeviněves, Jeviněves 28, 277 05 Jeviněves
Středočeské vodárny, a.s., U vodojemu 3085, 272 01 Kladno
Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 106, 150 00 Praha

Odůvodnění:
Dne 4.6.2018 podal žadatel žádost o schválení kanalizačního řádu pro obec Jeviněves. Tímto
dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení.
Žádost byla doložen těmito doklady:
•
•
•

Kanalizační řád obce Jeviněves
Stanovisko České inspekce životního prostředí, č.j. ČIŽP/41/2017/6657 ze dne 20.10.2017
Stanovisko Povodí Vltavy, s.p., č.j. 477/2018-243-Ža ze dne 4.1.2018

Kanalizační řád vypracovali Ing. Tomáš Hloušek, Ph.D. a Ing. Jana Plach, U vodojemu 3085,
272 80 Kladno (identifikační číslo2114-659347-00662267-3/1)
Posouzení vodoprávního úřadu:
Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených
v ustanoveních vodního zákona, 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.
Účastníci řízení - další dotčené osoby (§ 27 odst. 2 správního řádu):
Česká inspekce životního prostředí,

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
Stč. Kraje v Praze 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
ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Ing. Lenka Tomanová
úředně oprávněná osoba
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Obdrží:
Účastníci dle § 27 odst. 1 správního řádu:
Obec Jeviněves, IDDS: s9kb7g6
Středočeské vodárny, a.s., IDDS: qztgg8d
Povodí Vltavy, státní podnik, IDDS: gg4t8hf
Účastníci dle § 27 odst. 2 správního řádu:
Česká inspekce životního prostředí, IDDS: zr5efbb
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