
MĚSTSKÝ  ÚŘAD  PŘÍBRAM
ODBOR  ŽIVOTNÍHO  PROSTŘEDÍ
Tyršova 108,   261 19 Příbram I,  tel.: 318 402 211, fax: 318 402 475,  e-mail: e-  podatelna@pribram-city.cz  
ID datové schránky města Příbram: 2ebbrqu, IČ: 00243132

O Z N Á M E N Í
o zahájení řízení

veřejnou vyhláškou

Městský úřad Příbram, odbor životního prostředí, oddělení vodního hospodářství jako příslušný vodoprávní 
úřad   oznamuje podle § 47 zák. č. 500/2004 Sb. o správním řádu, ve znění pozdějších předpisů,  že na 
základě žádosti  Obce Obecnice bylo   dne 05.09.2013  zahájeno správní  řízení.  Předmětem řízení  je 
projednání žádosti o schválení „Kanalizačního řádu stokové sítě obce Obecnice“, která je v současné době 
zrealizována  a  již  uvedena  do  užívání.  Čistírna  odpadních  vod,  která  je  součástí  stokové  sítě  je 
mechnicko-biologická o projektované kapacitě 1300 EO.  Stoková síť je kombinovaná tzn. z části oddílná , 
z části jednotná. Předložený kanalizační řád je vypracovaný firmou 1. SčV, a.s. Ke Kablu 971, Praha 10 
dle požadavků vyhlášky č. 428/2001 Sb., v platném znění. 
Jelikož se jedná o schválení kanalizačního řádu dané stokové sítě, jsou dotčenými osobami všichni ti, kdo 
jsou na danou kanalizaci  připojeni  domovní  kanalizační  přípojkou,  nebo v rámci  dostavby sítě  tlakové 
kanalizace budou následně napojeni.  Určitá  práva,  ale  i  povinnosti  jsou kanalizačním řádem potažmo 
zákonem č.  274/2001  Sb.  v platném znění  vztaženy  na každého producenta  odpadních  vod na dané 
stokové síti.  Určitá práva a povinnosti  jsou kladena i  na vlastníka,  případně provozovatele kanalizace. 
Tento vzájemný vztah je upraven především  zákonem č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro 
veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, v platném znění a je podrobněji specifikován ve vyhlášce 
č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb.
Na základě uvedených skutečností je   oznámení o zahájení řízení provedeno formou „veřejné vyhlášky“ 
dle ustanovení § 115, odst. 8 zák. č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, v platném 
znění.  
Účastníci  řízení  mohou  nahlédnout  do  předloženého  „Kanalizačního  řádu“  na  MěÚ  Příbram,  odboru 
životního prostředí, oddělení vodního hospodářství vždy ve stanovené úřední dny, tzn. pondělí a středa 
v době úředních hodin (8:00 – 12:00 a 13:00 – 17:00) a případné připomínky k vedenému správnímu řízení 
podávat do termínu 10 dnů po posledním dni vyvěšení.   

otisk úředního razítka
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vedoucí oddělení vodního hospodářství

Toto oznámení  musí  být  vyvěšeno po dobu 30 dnů  způsobem ve  městě Příbrami  a obci  Obecnice 
obvyklém.

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

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

Rozdělovník:
Obec Obecnice
Ostatní účastníci řízení – formou veřejné vyhlášky

Obdrží:
MěÚ  Příbram OKSIS a Obecní úřad Obecnice  -    se žádostí o vyvěšení této veřejné   vyhlášky po 
                                                                                stanovenou   dobu, opatřit  datem vyvěšení a sejmutí   
                                                                                s potvrzením a  zpětné  zaslání na  vodoprávní úřad
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