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ROZHODNUTÍ 

 

Městský úřad Český Brod, odbor životního prostředí a zemědělství, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 27 
odst. 2 písm. c) zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích a o změně některých zákonů ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen "zákon o vodovodech a kanalizacích "), ve správním řízení posoudil návrh, který 
dne 27.3.2019 podaly 

Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s., IČO 46357009, Bobnická 712, 288 02  Nymburk 2 

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

 

I. s c h v a l u j e 

podle § 14 odst. 3 zákona o vodovodech a kanalizacích: 

kanalizační řád pro městys Kounice 
 

 

Kanalizační řád se schvaluje za těchto podmínek: 

1. Aktualizace kanalizačního řádu bude provedena po každé změně do jednoho měsíce. 
2. Aktualizovaný kanalizační řád se zašle vodoprávnímu úřadu ke schválení.  

 
 
Odůvodnění: 

Dne 27.3.2019 podal navrhovatel návrh na schválení kanalizačního řádu. Tímto dnem bylo zahájeno 
vodoprávní řízení. 

Návrh byl doložen těmito doklady: 

 „Kanalizační řád pro městys Kounice“, březen 2019. 

 

Vodoprávní úřad oznámil dne 9.4.2019 zahájení řízení známým účastníkům řízení a dotčeným správním 
úřadům. Současně v souladu s  § 39 odst. 1 zákona č. 500/200 4Sb., správního řádu, oznámil zahájení řízení a 
vyzval účastníky a dotčené orgány k podání námitek. K podání námitek určil přiměřenou lhůtu 15 dnů.  

 

Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předložený návrh z hledisek uvedených v ustanoveních  
zákona o vodovodech a kanalizacích, projednal ho s účastníky řízení a s dotčenými správními úřady a zjistil, že 
jeho uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné vodním zákonem a zvláštními předpisy. Při 
přezkoumání návrhu, projednání věci s účastníky řízení a na základě shromážděných právně významných 
skutečností nebyly shledány důvody bránící schválení kanalizačního řádu.  
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Vodoprávní úřad proto rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů 
ve výroku uvedených. 

Účastníci řízení: 

 Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s., Městys Kounice, Povodí Labe, státní podnik 

  
 
Poučení o odvolání: 

Proti tomuto rozhodnutí se lze podle ustanovení § 83 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
pozdějších předpisů odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru životního prostředí a zemědělství 
Krajského úřadu Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5, 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. Rostislav Vodička v.r.,  
vedoucí odboru ŽPZ 
Za správnost vyhotovení: Olga Kadeřábková 
 
 
 
Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno na úřední desce 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 (dodejky) 
Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s., IDDS: ny4gx33 
Městys Kounice, IDDS: em6bfv6 
Povodí Labe, státní podnik, IDDS: dbyt8g2 
 
ostatním neznámým účastníkům řízení dle ustanovení § 27 odst. 2 správního řádu (odběratelům) se dle 
ustanovení § 25 odst. 1 správního řádu doručuje veřejnou vyhláškou  
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