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V Lysé nad Labem dne 18.9.2017

ROZHODNUTÍ
Výroková část:
Městský úřad Lysá nad Labem, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 106
zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších
předpisů (dále jen "vodní zákon"), ve správním řízení posoudil žádost, kterou dne 27.6.2017 podala
Obec Ostrá, IČO 00239585, Ostrá 172, 289 22 Ostrá
(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:
I.

Podle podle § 14 odst. 3 písm. zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou
potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších
předpisů (dále jen " zákon o vodovodech a kanalizacích ")
schvaluje
Kanalizační řád obce Ostrá
Ostrá
(dále jen "kanalizační řád") platný pro stokovou síť Obce Ostrá, zpracovaný Obcí Ostrá 24.5.2017.

II. Stanoví podmínky:
1. Změní-li se podmínky, za kterých je tento kanalizační řád schválen, zajistí provozovatel stokové sítě
Obce Ostrá jeho aktualizaci či doplnění a následné odsouhlasení změn příslušným vodoprávním
úřadem.
2. Platnost, tímto rozhodnutím schváleného kanalizačního řádu, se stanoví do 30.9.2022.
Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
Obec Ostrá, Ostrá 172, 289 22 Ostrá
Odůvodnění:
Dne 27.6.2017 podal žadatel žádost o schválení kanalizačního řádu. Tímto dnem bylo zahájeno
vodoprávní řízení.
Žádost byla doložena těmito doklady:
Kanalizační řád
Stanovisko Povodí Labe, státní podnik, č.j. PVZ/17/28119/Kv/0 ze dne 17.7.2017
Vodoprávní úřad oznámil zahájení řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně
stanovil, že ve lhůtě do 10 dnů od doručení tohoto oznámení mohou dotčené orgány uplatnit závazná
stanoviska a účastníci řízení své námitky, popřípadě důkazy.
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Kanalizační řád vypracovala Obec Ostrá IČ 239585, Ostrá 172, 289 22 Lysá nad Labem dne 24.5.2017,
provozovatel stokové sítě Obce Ostrá.
Posouzení vodoprávního úřadu:
Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených
v ustanoveních vodního zákona a zákona o vodovodech a kanalizacích, projednal ji s účastníky řízení a
s dotčenými orgány. 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 - další dotčené osoby:
Povodí Labe, státní podnik, účastníci podle § 27 odst.2 správního řádu
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 k odboru životního prostředí a
zemědělství Krajského úřadu Středočeského kraje 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. Vendula Štěpánková
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.
Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje.
Obdrží:
účastníci (dodejky)
1. Obec Ostrá, IDDS: yzfa7md
sídlo: Ostrá č.p. 172, 289 22 Lysá nad Labem
2. Povodí Labe, státní podnik, IDDS: dbyt8g2
sídlo: Víta Nejedlého č.p. 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové 3

