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R O Z H O D N U T Í  

 
 
Městský úřad Neratovice, Odbor životního prostředí, jako správní orgán příslušný dle ustanovení § 27 odst. 2  
písm. c) zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů 

(zákon o vodovodech a kanalizacích) věcně příslušný podle ustanovení § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách 

a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů a jako místně příslušný vodoprávní 
úřad podle ustanovení §11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů  
rozhodl  dne 22. 11. 2016 ve věci schválení: „Kanalizačního řádu stokové sítě města Neratovice místní část 
Mlékojedy“ takto: 
 

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

 

s c h v a l u j e  
 
kanalizační řád, který zpracoval  Ing. Tomáš Hloušek, Ph.D., Ing. Jana Plachá, Středočeské vodárny a. s., IČ: 261 
96 620, září 2016 
 
 
 
Kanalizační řád se schvaluje za těchto podmínek: 
Provoz a údržba stokové sítě Města Neratovice,  místní části Mlékojedy bude prováděna podle schváleného 
kanalizačního řádu. 
 
Účastníkem řízení podle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
"správní řád") jsou: Středočeské vodárny, a.s., IČO: 26196620, U vodojemu 3085, Kladno, 272 01  Kladno 1. 
 
 
 

O d ů v o d n ě n í  

 
Odbor životního prostředí Městského úřadu Neratovice, vodoprávní úřad obdržel dne 16. 11. 2016 od 

provozovatele Středočeských vodáren, a. s., IČ: 26196620, U Vodojemu 3085, 272 80 Kladno, žádost dle § 14 
zák. č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích:  „Schválení kanalizačního řádu stokové sítě města 

Neratovice, místní části Mlékojedy“. 

  
Kanalizační řád zpracovaly Středočeské vodárny a. s.,(Ing. Tomáš Hloušek, Ph. D., Ing. Jana Plachá, 9/2016).  

 
Po prostudování předložené dokumentace, rozhodl vodoprávní úřad tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto 

rozhodnutí. 
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P o u č e n í  
Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho oznámení. Lhůta pro podání odvolání se počítá 
ode dne následujícího po doručení písemného vyhotovení rozhodnutí, nejpozději však po uplynutí desátého dne ode 
dne, kdy bylo nedoručené a uložené rozhodnutí připraveno k vyzvednutí. Odvolání se podává u Městského úřadu 
Neratovice, Odbor životního prostředí, Kojetická 1028, 277 11 Neratovice. O odvolání bude rozhodovat 
Středočeský krajský úřad, Zborovská 11, Praha, 150 21  Praha. 
 
 
 
 
 
 

Bc. Miroslav Tichota       Ing. Michaela Čermáková 
referent odboru životního prostředí          vedoucí odboru životního prostředí 
oprávněná úřední osoba 
 
 
 

Rozdělovník: 
Účastník řízení: 
Středočeské vodárny, a. s., U vodojemu 3085, Kladno, 272 01  Kladno 1, IDDS: qztgg8d 

 
 
Dotčený orgán: 
Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Praha, Na břehu 267/1a, Praha 9 Vysočany,  
190 00   Praha 9 , IDDS : 4dkdzty 
Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03  Hradec Králové 3, IDDS : dbyt8g2 
SPIS 


		2016-11-23T07:35:42+0100




