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Spisová značka:
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Vyřizuje:
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Nymburk:

MUNYM-100/89541/2020
MUNYM-100/5497/2021/Nov
Ing. Monika Nováková
325 501 452
26.01.2021

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 16.11.2020 podala

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

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

I.

Podle § 14 odst. 3 zákona o vodovodech a kanalizacích

schvaluje

kanalizační řád pro kanalizační síť v obci Písty

Účastníci řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
Obec Písty, Písty č.p. 33, 289 13 Zvěřínek
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Odůvodnění:
Dne 16.11.2020 podal žadatel žádost o schválení kanalizačního řádu pro kanalizační síť v obci Písty.
Tímto dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení.
Vodoprávní
úřad
oznámil
zahájení
řízení
známým
účastníkům
řízení
dopisem
č.j. MUNYM-100/94726/2020/Nov ze dne 07.12.2020 a neznámým účastníkům veřejnou vyhláškou dne
08.12.2020 s upozorněním, že na námitky, které budou uplatněny po stanoveném termínu, nebude
možno, podle ustanovení § 115 odst. 8 vodního zákona, brát zřetel.
Kanalizační řád vypracovala Ing. Martina Kraumanová, v září 2020.
Účelem kanalizačního řádu je stanovení podmínek, za nichž se producentům odpadních vod
(odběratelům) povoluje vypouštět do kanalizace odpadní vody z určitého místa a v určité koncentraci
znečištění v souladu se zákonem o vodovodech a kanalizacích. Kanalizační řád obsahuje základní údaje
a technický popis stokové sítě, údaje o příslušné čistírně odpadních vod (ČOV Písty), stanovuje nejvyšší
přípustnou míru znečištění odpadních vod vypouštěných do kanalizace, popřípadě nejvýše přípustné
množství těchto vod a další podmínky jejího provozu.

Posouzení vodoprávního úřadu:
Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených
v ustanoveních vodního zákona a § 24 vyhlášky č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon o vodovodech
a kanalizacích. Při přezkoumání žádosti nebyly shledány důvody bránící schválení kanalizačního řádu.
Vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů
ve výroku uvedených.

Účastníci řízení dle § 27 odst. 2 správního řádu - další dotčené osoby:
všichni odběratelé napojení na předmětnou kanalizační síť

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 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
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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. 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 dle § 27 odst. 1 správního řádu (dodejky)
Obec Písty, IDDS: 64va899, se žádostí o vyvěšení na úřední desku
účastníci dle § 27 odst. 2 správního řádu (dodejky)
Neznámým účastníkům řízení veřejnou vyhláškou dle § 25 a § 144 správního řádu
Město Nymburk, se žádostí o vyvěšení na úřední desku

Tel.: +420 325 501 101
www.mesto-nymburk.cz

E-mail: mail@meu-nbk.cz
Datová schránka: 86abcbd

