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ROZHODNUTÍ 
 

 
Magistrát města Kladna, odbor životního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad 

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 a místně příslušný správní orgán podle 

ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů 
 

účastníkovi řízení (§27 odst. 1 správního řádu):  
Obci Malé Kyšice, IČO 640557, Míru 72, 273 51  Malé Kyšice, 
kterou zastupují 

Středočeské vodárny, a.s., IČO 26196620, U vodojemu 3085, 272 01  
Kladno, zmocněná osoba Ing. Tomáš Hloušek Ph.D. 

 
schvaluje 

 

podle ustanovení § 14 zákona o vodovodech a kanalizacích  
 

„Kanalizační řád stokové sítě Obce Malé Kyšice“ 
 

obec Malé Kyšice, kraj Středočeský.  

 
Zpracovatel kanalizačního řádu: Ing. Tomáš Hloušek Ph.D. , Ing. Jana Plachá - 

leden 2015.  
 

Odůvodnění 

 
Vodoprávní úřad obdržel dne 2.2.2015 od Obce Malé Kyšice, IČO 640557, Míru 72, 

273 51  Malé Kyšice, kterou zastupují Středočeské vodárny, a.s., IČO 26196620, U 
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vodojemu 3085, 272 01  Kladno, zmocněná osoba Ing. Tomáš Hloušek Ph.D., návrh 

na schválení kanalizačního řádu stokové sítě Obce Malé Kyšice.  
 
Vodoprávní úřad oznámil zahájení vodoprávního řízení všem účastníkům veřejnou 

vyhláškou č.j. OV/462/15-2/JM ze dne 18.2.2015 s upozorněním, že námitky lze 
uplatnit do 6.3.2015. Žádné námitky nebyly uplatněny. 

 
Kanalizační řád byl zpracován v souladu s vyhláškou 428/2001 Sb., kterou se 
provádí zákon o vodovodech a kanalizacích v platném znění. Vodoprávní úřad 

upustil od místního šetření a ústního jednání a na podkladě předložených dokladů 
rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.  

 
Rada města Kladna na své 7. schůzi dne 23.3.2015 odsouhlasila organizační změny 
v rámci Magistrátu města Kladna. Na základě této organizační změny byla veškerá 

agenda vodoprávního úřadu přesunuta z odboru výstavby na odbor životního 
prostředí. Vzhledem k těmto změnám došlo také ke změně čísla jednacího tohoto 

rozhodnutí z OV/462/15 na OŽP/1736/15. 
 

Poučení o odvolání 
 

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat 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, ve lhůtě 15 dnů ode 

dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Středočeského kraje se sídlem Praze, 
Zborovská 11, Praha 5, podáním učiněným u Magistrátu města Kladna, odboru 
životního prostředí. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 

správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je 
nepřípustné. 

  

otisk úředního razítka 
 

 
 

 
 
 

Jana Mouchová 
oprávněná úřední osoba 

  
 
 

 
Datum vyvěšení: …………………..                            Bude sejmuto: ……………………… 

 
 
Skutečné datum sejmutí: ………………………………………. 

 
 

Poznámka:  
Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15-ti dnů na úředních deskách 
Magistrátu města Kladna a obce Malé Kyšice.  
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Rozdělovník:  
 

Účastníci řízení nebo jejich zmocněnci - § 27 odst. 1 správního řádu:  

1. Středočeské vodárny, a.s., IDDS: qztgg8d  

sídlo: U vodojemu 3085, 272 01  Kladno,  

zastoupení pro: Obec Malé Kyšice, IČO 640557, Míru 72, 273 51  Malé 

Kyšice 
 

Účastníci řízení § 27 odst. 2 správního řádu:  
2. Obec Malé Kyšice - 2x se žádostí o vyvěšení a zaslání potvrzené kopie zpět  

3. Magistrát města Kladna – 2x se žádostí o vyvěšení a zaslání potvrzené  

    kopie zpět  
 

4. spis 
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