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ROZHODNUTÍ 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

Odbor životního prostředí Magistrátu města  Kladna, jako vodoprávní úřad věcně a místně 
příslušný podle ustanovení § 27 a § 30 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, a jako věcně a  místně příslušný vodoprávní úřad podle § 10 a § 11 zákona 
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,  

účastníkům řízení (§27 odst. 1 správního řádu), kterým jsou: 

Vodárny Kladno - Mělník, a.s., IČO 46356991, U vodojemu 3085, 272 80  Kladno, 
Město Stochov, IČO 00234923, Jaroslava Šípka 486, 273 03  Stochov, 
které zastupují Středočeské vodárny, a.s., Ing. Tomáš Hloušek, Ph.D., IČO 26196620, 
U vodojemu 3085, 272 01  Kladno 

s c h v a l u j e 

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

aktualizovaný kanalizační řád  

stokové sítě Města Stochov, kraj Středočeský. 

Zpracovatel kanalizačního řádu : 
Ing. Tomáš Hloušek, Ph.D., Ing. Jana Plachá, Středočeské vodárny, a.s., U Vodojemu 3085, 272 80  
Kladno, IČ: 26196620 
 

Odůvodnění: 
 
Dne 16.11.2016 podali navrhovatelé Vodárny Kladno – Mělník, a.s. a Město Stochov návrh na 
schválení aktualizovaného kanalizačního řádu. Tímto dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení. 
Kanalizační řád je zpracován v souladu s Vyhláškou č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon 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. 
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Magistrát města Kladna, odbor životního prostředí oznámil dne 28.11.2016 pod č. j. 
OŽP/7514/16-2 zahájení řízení o schválení kanalizačního řádu a zároveň usnesením dle § 36 
odst. 1 správního řádu prohlásil, že účastníci řízení jsou oprávněni navrhovat důkazy a činit 
návrhy ke správnímu řízení do 31.12.2016. Účastníkům řízení se doručuje veřejnou vyhláškou, 
protože se jedná o řízení s velkým počtem účastníků. 
Účastníci řízení neuplatnili žádné návrhy ani námitky. Vodoprávní úřad posoudil dosah 
žádaného rozhodnutí na zájmy chráněné zákonem, obecné zájmy a práva jiných. Při 
přezkoumání žádosti a na základě shromážděných právně významných skutečností nebyly 
shledány důvody bránící povolení. Vodoprávní úřad proto rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku 
rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedení. 

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: 
 účastníci neuplatnili návrhy a námitky. 

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí: 
 účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili. 

Vodoprávní úřad stanovil okruh účastníků takto: 

1. Účastník řízení dle (§ 27 odst. 1 správního řádu): 

Město Stochov, Jaroslava Šípka 486, 273 03  Stochov 
Vodárny Kladno - Mělník, a.s., U vodojemu 3085, 272 80  Kladno 

2. Účastníci řízení dle (§ 27 odst. 2 správního řádu): 
Osoby, které mohou být rozhodnutím dotčeny na svých právech nebo povinnostech 

Poučení účastníků 

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení 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. 
 

 

                   Otisk úředního razítka 
Karel Sokol, DiS.  

Oprávněná úřední osoba 
  
 
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úředních deskách Magistrátu města 
Kladna a Města Stochov. 
 
Vyvěšeno dne: .............................. Sejmuto dne: .................................... 
 
 
 
Skutečné datum sejmutí……………………………. 
 
 
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení. 
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Rozdělovník: 

Účastníci vodoprávního řízení - § 27 odst. 1 správního řádu (do vlastních rukou) 
1. Středočeské vodárny, a.s., IDDS: qztgg8d 

 sídlo: U vodojemu č.p. 3085, 272 01  Kladno 1 
 zastoupení pro: Město Stochov, Jaroslava Šípka 486, 273 03  Stochov 
 zastoupení pro: Vodárny Kladno - Mělník, a.s., U vodojemu 3085, 272 80  Kladno 

 
Účastníci vodoprávního řízení - § 27 odst. 2 správního řádu (do vlastních rukou) 
2. Město Stochov – 2x se žádostí o vyvěšení vyhlášky na úřední desce a vrácení potvrzené kopie zpět 
3. Magistrát města Kladna – veřejné vyhlášky - 2x se žádostí o vyvěšení vyhlášky na úřední desce a 
vrácení potvrzené kopie zpět 
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