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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
ROZHODNUTÍ
Městský úřad Mnichovo Hradiště, Odbor životního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 25
písm. b) a § 27 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o vodovodech a kanalizacích“) a jako místně příslušný
vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „správní řád“), žadateli, kterým je Obec Jivina, IČ: 237957, se sídlem Jivina 9, 294 14 Jivina,

s c h v a l u j e
v souladu s ustanovením § 14 odst. 3 zákona o vodovodech a kanalizacích Kanalizační řád splaškové
kanalizace obce Jivina, vypracovaný spol. Aqua Procon, s.r.o., IČ: 002 33 366, se sídlem Palackého třída 12, 612
00 Brno, odpovědný projektant pan Ing. Zdeněk Chvostík, v srpnu 2020.
Kanalizační řád se schvaluje za těchto podmínek:
1. Jednotliví producenti odpadních vod musí dodržovat stanovenou maximální míru znečištění danou
kanalizačním řádem.
2. Provozovatel veřejné kanalizace bude průběžně kontrolovat kvalitu odpadních vod vypouštěných do veřejné
kanalizace a dodržování hodnot stanovených kanalizačním řádem.
3. Zjištěné případy vypouštění odpadních vod v rozporu s kanalizačním řádem kanalizace budou včas oznámeny
vodoprávnímu úřadu a budou učiněna taková opatření, aby bylo zabráněno následným škodám, popř.
haváriím.
4. Veškeré změny v průběhu platnosti kanalizačního řádu budou včas oznámeny a projednány s vodoprávním
úřadem a následně uvedeny v dodatku ke kanalizačnímu řádu. V případě zásadních změn bude zpracován
a ke schválení předložen kanalizační řád nový.
5. Před uplynutím platnosti kanalizačního řádu bude kanalizační řád dle potřeby upraven a předložen
vodoprávnímu úřadu ke schválení.
Platnost kanalizačního řádu se omezuje do 30.11.2025.
Účastníci řízení (dle § 27 odst. 1 správního řádu):
1. Obec Jivina, IČ: 237957, se sídlem Jivina 9, 294 14 Jivina
Odůvodnění:
Odbor životního prostředí MěÚ Mnichovo Hradiště jako příslušný vodoprávní úřad, obdržel dne 21.09.2020 žádost
obce Jivina, IČ: 237957, se sídlem Jivina 9, 294 14 Jivina, o schválení kanalizačního řádu splaškové kanalizace
obce Jivina. Kanalizační systém je tvořen novou oddílnou gravitační splaškovou stokovou sítí a lokálně systémem
čerpacích stanic. Odpadní vody jsou odváděny na čistírnu odpadních vod Jivina. Žádost byla doložena 2 výtisky
předmětného kanalizačního řádu.
Účelem kanalizačního řádu je stanovení podmínek, za nichž se producentům odpadních vod povoluje vypouštět do
kanalizace odpadní vody z určeného místa, v určitém množství a v určité koncentraci znečištění a dále stanovení
dalších podmínek pro provoz splaškové kanalizace.
Po prostudování předloženého kanalizačního řádu vodoprávní úřad dospěl k následujícím závěrům:
1. s textovou a grafickou částí předloženého kanalizačního řádu lze souhlasit,
2. s obsahem kanalizačního řádu je nutné seznámit všechny zainteresované pracovníky.
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MěÚ Mnichovo Hradiště, Odbor životního prostředí se zabýval okruhem účastníků a dospěl k názoru, že
účastníkem řízení je podle § 27 odst. 1 správního řádu Obec Jivina, která je žadatelem a dále podle § 27 odst. 2
správního řádu osoby, které mohou být rozhodnutím přímo dotčeny na svých právech nebo povinnostech.
Vzhledem k tomu, že se jedná o řízení s velkým počtem účastníků, doručuje se účastníkům řízení dle § 27 odst. 2
správního řádu toto rozhodnutí v souladu s § 144 odst. 6 správního řádu veřejnou vyhláškou.
MěÚ Mnichovo Hradiště, Odbor životního prostředí přezkoumal předloženou žádost z hledisek daných zákonem
o vodovodech a kanalizacích a dospěl k závěru, že za předpokladu dodržení podmínek tohoto rozhodnutí, nejsou
ohroženy vodohospodářské ani všeobecné zájmy a práva nad únosnou míru, proto žádosti žadatele vyhověl
a rozhodl tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí. Platnost kanalizačního řádu omezil do
30.11.2025.
Poučení účastníků
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 - 83 správního řádu odvolání, ve kterém
se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost
rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, a to ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení. Lhůta pro podání
odvolání počíná běžet podle § 40 odst. 1 písm. a) správního řádu dnem následujícím po dni, kdy bylo toto
rozhodnutí oznámeno doručením jeho písemného vyhotovení. Připadne-li konec lhůty na sobotu, neděli nebo
svátek, je posledním dnem lhůty nejbližší příští pracovní den. Doručení písemnosti upravují § 19 – 24 správního
řádu. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
Odvolání proti tomuto rozhodnutí rozhoduje podle § 89 odst. 1 správního řádu Odbor životního prostředí
a zemědělství Krajského úřadu Středočeského kraje (Zborovská 11, 150 21 Praha 5). Odvolání se podává
u Odboru životního prostředí zdejšího městského úřadu, tj. Městský úřad Mnichovo Hradiště, Masarykovo nám. 1,
295 21 Mnichovo Hradiště.
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 zdejší městský úřad na
náklady účastníka.
Podepsáno elektronicky
otisk úředního razítka
Bc. Štěpánka Mašková
referent životního prostředí
oprávněná úřední osoba

Rozdělovník:
Účastníci řízení:
Obec Jivina, Jivina 9, 294 14 Jivina
Ostatní účastníci řízení dle § 27 odst. 2 správního řádu (doručení veřejnou vyhláškou)
Producenti odpadních vod připojených na kanalizaci obce Jivina
Úřady pro vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí (doručení jednotlivě)
Městský úřad Mnichovo Hradiště, Masarykovo nám. 1, 295 01 Mnichovo Hradiště
Obecní úřad Jivina, Jivina 9, 294 14 Jivina
Na vědomí:
1. Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové 3
Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce po dobu 15 dnů a současně zveřejněn způsobem umožňujícím
dálkový přístup podle věty druhé § 25 odst. 2 správního řádu. 15. den je posledním dnem oznámení.
Datum vyvěšení:

Datum sejmutí:

Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení

Podpis oprávněné osoby, potvrzující sejmutí

Razítko:

Razítko:
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V elektronické podobě

V elektronické podobě

zveřejněno od:

zveřejněno do:

Podpis oprávněné osoby, potvrzující zveřejnění

Podpis oprávněné osoby, potvrzující zveřejnění

Razítko:

Razítko:
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