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dle rozdělovníku

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENÍ
O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ

Městský úřad Nymburk, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad věcně příslušný podle § 27
zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů
(dále jen „zákon o vodovodech a kanalizacích“) a místně příslušný podle § 11 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) oznamuje v souladu s § 47 odst. 1
správního řádu, že na návrh žadatele:

Obec Písty, IČO 00239623, Písty č.p. 33, 289 13 Zvěřínek

bylo v souladu s § 44 správního řádu zahájeno správní řízení ve věci

schválení kanalizačního řádu pro kanalizační síť v obci Písty

Kanalizační řád stanovuje nejvyšší přípustnou míru znečištění odpadních vod vypouštěných do
kanalizace, popřípadě nejvýše přípustné množství těchto vod a další podmínky jejího provozu.

Termín pro podání námitek: do 15 dnů od doručení tohoto oznámení.

Vodoprávní úřad upozorňuje účastníky řízení a dotčené orgány státní správy, že podle § 115 odst. 8
zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších
předpisů (dále jen "vodní zákon") upouští od ústního jednání a místního šetření.
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Účastníci řízení mohou uplatnit své námitky nejpozději ve shora uvedeném termínu, jinak k nim nebude
přihlédnuto. Po uplynutí uvedené lhůty bude ukončeno shromažďování podkladů a dokazování ve výše
uvedené věci, a proto se účastníci řízení mohou v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 správního řádu
vyjadřovat ke shromážděným podkladům až do doby vydání rozhodnutí. Rozhodnutí bude vydáno po
uplynutí 5 dnů od termínu pro podání námitek.
Do kanalizačního řádu a podkladů lze nahlédnout na Městském úřadu v Nymburce, odboru životního
prostředí, Náměstí Přemyslovců 163, kancelář č. 402, v úřední dny, v jiné dny po telefonické domluvě
na tel. č. 325 501 452.

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Ing. Monika Nováková
referent odboru životního prostředí

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne: ..............................

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

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

Obdrží:
účastníci (dodejky)
Obec Písty, IDDS: 64va899, se žádostí o vyvěšení na úřední desku
Neznámým účastníkům řízení veřejnou vyhláškou dle § 25 a § 144 správního řádu
Město Nymburk, se žádostí o vyvěšení na úřední desku
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