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Schválení kanalizačního řádu stokové sítě  obce Obecnice podle § 14, odst. 3  zákona   č. 274/2001 Sb. o 
vodovodech a kanalizacích ve znění pozdějších předpisů.

R O Z H O D N U T Í
veřejnou vyhláškou

Městský úřad Příbram, odbor životního prostředí,  oddělení  vodního hospodářství  jako věcně příslušný 
vodoprávní úřad podle § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106  zákona. č. 254/2001 Sb., o vodách a o 
změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vodní zákon),  a jako speciální stavební 
úřad ve smyslu § 15 odst.  1 zák.  č.  183/2006 Sb.,  o územním plánování a stavebním řádu ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon), a jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení 
§  11  zákona  č.  500/2004  Sb.,  správní  řád,  ve  znění  pozdějších  předpisů  (dále  jen  správní  řád),  po 
provedeném řízení, jehož účastníkem je ve smyslu § 27 odst. 1 obec Obecnice, Obecnice č.p. 159,  IČ 
00242918  

s ch v a l u j e 
obci Obecnice, Obecnice  č.p. 159,  IČ 00242918  

jako  vlastníku  kanalizační  stokové  sítě  pro  obec  Obecnice   v rozsahu  předloženém,  ukončené 
mechanicko-biologickou čistírnou odpadních  vod s odtokem do toku Obecnického potoka,   předložený 
„Kanalizační řád stokové sítě obce Obecnice“ vypracovaný firmou 1.S´V, a.s. Ke Kablu 971, Praha 10, 
podle  § 14, odst. 3 zákona 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, ve znění 
pozdějších předpisů.

 Kanalizační systém byl budován postupně po etapách na přelomu tisíciletí s části jako systém jednotný o 
celkové  délce  cca  8650  m  s ukončením  původně  na  kořenové  ČOV,  která  byla  v průběhu  rozvoje 
kanalizační soustavy nahrazena klasickou mechanicko-bgiologickou čistírnou  moderní konstrukce.    

Schválení „Kanalizačního řádu“ se vydává za těchto podmínek

1) Vlastník stokové sítě zajistí dostupnost schváleného „Řádu“ pro všechny připojené subjekty u 
vlastníka, případně provozovatele daného kanalizačního systému.

2) Tento  schválený „kanalizační řád“ je v případě změn především technického rázu, případně 
legislativního,   aktualizovat.      

O d ů v o d n ě n í
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Dne 05.09.2013 byla vodoprávnímu úřadu předložena žádost o schválení  vypracovaného "Kanalizačního 
řádu“ nově zrealizované kanalizace v obci Obecnice.  
Předložený  „Řád“  splňuje  požadavky  na  tento  dokument  kladené  prováděcí  vyhláškou  k zákonu  o 
vodovodech  a  kanalizacích  č.  428/2001  Sb.,  v platném  znění,  odpovídá  současnému  stavu  rozsahu 
vybudované kanalizace, a na základě toho bylo rozhodnuto jak ve výroku uvedeno.

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 namítavý rozpor s právními 
předpisy  nebo  nesprávnost  rozhodnutí  ke  Krajskému  úřadu  Středočeského  kraje  se  sídlem  v Praze 
podáním učiněným u Městského úřadu Příbram.
Odvolání se podává v počtu 1  stejnopisů.  
Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen 
proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. 

 

otisk úředního razítka

Jaromír Fajrajzl
vedoucí oddělení vodního hospodářství

Obdrží

a) účastník řízení 
Obec Obecnice  

b) Ostatní  formou veřejné vyhlášky.

     Městský úřad  Příbram – OKSIS a Obecní úřad Obecnice  -  se žádostí o vyvěšení tohoto  rozhodnutí 
po stanovenou dobu, opatřit  datem vyvěšen    sejmutí  s potvrzením a  zpětné zaslání na  vodoprávní 
úřad.

Toto  rozhodnutí  musí  být  vyvěšeno po  dobu  15  dnů  způsobem ve  městě  Příbrami  a  obci  Obecnice 
obvyklém.

Vyvěšeno dne ..................                                               Sejmuto dne ................

................................                                                            ...................................
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Podpis oprávněné osoby                                                  Podpis oprávněné osoby
Razítko                 
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