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Rozhodnutí vodoprávního úřadu – schválení kanalizačního řádu sítě obce Byšice 

R O Z H O D N U T Í 
 

Městský úřad Mělník, odbor životního prostředí a zemědělství, jako příslušný vodoprávní úřad 
podle ustanovení § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní 
zákon), ve znění pozdějších předpisů, a jako příslušný správní orgán podle ustanovení § 27 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 

 

s c h v a l u j e 
 

společnosti Středočeské vodárny a.s., IČ: 261 96 620 se sídlem U Vodojemu 3085, 272 80 Kladno 
 

kanalizační řád 

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

 
za podmínek: 
1) Platnost kanalizačního řádu se stanovuje na dobu 5 let ode dne nabytí právní moci tohoto 
rozhodnutí. 
2) S obsahem tohoto řádu budou prokazatelným způsobem seznámeny všechny osoby, které 
s předmětnými zařízeními zacházejí nebo je využívají. 
3) V případě jakýchkoliv změn v kanalizačním řádu musí být tyto změny doplněny do všech paré vč. 
oznámení zdejšímu odboru životního prostředí. Při zásadních změnách musí být celý kanalizační 
řád přepracován a předložen zdejšímu odboru životního prostředí ke schválení. Toto platí i při 
vydání nových směrnic a norem v této oblasti. 
 
Působnost tohoto kanalizačního řádu se vztahuje na vypouštění odpadních vod do stokové sítě 
Obce Byšice zakončené čistírnou odpadních vod.  

 
 Městský úřad Mělník 

 Náměstí Míru 1, 276 01 Mělník 
  
  

 Odbor životního prostředí a zemědělství, úsek vodního hospodářství 
  

      
Váš dopis ze dne:    Středočeské vodárny a.s.  
Vaše značka:    U Vodojemu 3085  
Naše značka:  450/ZP/13/PAHR  272 80 Kladno  
Vyřizuje:  Pavel Hronek    
Tel.:  +420 315 635 322   
e-mail:  p.hronek@melnik.cz   
     
V Mělníku dne:  19.4.2013   
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Kanalizační řád zpracoval Ing. Tomáš Hloušek, Ph.D., Ing. Klára Fürstová v 02/13 
 
Odůvodnění: 
Městský úřad Mělník, odbor životního prostředí a zemědělství, obdržel žádost společnosti 
Středočeské vodárny, a.s. se sídlem U Vodojemu 3085, 272 80 Kladno, o schválení kanalizační řádu 
obce Byšice.  
Kanalizační řád byl přiložen ve dvojím vyhotovení. Protože žádost obsahovala veškeré požadované 
náležitosti a byly k ní přiloženy podklady, které jsou směrodatné pro posouzení dosahu žádaného 
rozhodnutí na vodohospodářské poměry, obecné zájmy a práva jiných, uznal ji vodoprávní úřad za 
způsobilou  k přezkoumání  a  posouzení ve vodoprávním řízení.  Po posouzení předložené žádosti 
a podkladů rozhodl vodoprávní úřad tak, jak je uvedeno ve výroku. 

 
Poučení účastníků: 
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 odst. 1 zákona 
č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen správní řád), odvolání ve lhůtě 15 dnů ode 
dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Středočeského kraje v Praze podáním učiněným u 
Městského úřadu Mělník, odboru  životního prostředí a zemědělství. Do běhu této lhůty se 
nezapočítává den, kdy došlo k oznámení rozhodnutí a lhůta se počítá ode dne následujícího po dni 
jeho oznámení. Odvolání musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém 
rozsahu rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost 
rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání se podává v počtu tří stejnopisů. Nepodá-li 
účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Městský úřad Mělník. Podané 
odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen 
proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.  

 

 
 
 
 
Pavel Hronek      „otisk úředního razítka 
vedoucí vodoprávního úřadu    

 
 

Příloha 
- schválený kanalizační řád (bude zaslán po nabytí právní moci rozhodnutí) 

 
 
 

 
Rozdělovník: 
Účastníci řízení 
Středočeské vodárny, a.s., U Vodojemu 3085, 272 80 Kladno 
Obec Byšice 
 
Na vědomí: 
Vodárny Kladno – Mělník, a.s. U Vodojemu 3085, 272 80 Kladno 
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