*MULNX00PX6RY*
*MULNX00PX6RY*

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D LO U N Y
odbor životního prostředí
Mírové náměstí 35, 440 23 Louny
Spisová značka:
Číslo jednací:
Oprávněná
úřední osoba:
Sídlo:
Telefon:
Fax:
E-mail:

MULN/11320/2016/OZP/NM
MULNCJ 76118/2016

Louny 21.10.2016

Ing. Nováková Marie
Pod Nemocnicí č. p. 2379
440 23 Louny
415621208
415621200
m.novakova@mulouny.cz

Arch. č.: J/1549, I/1375

ROZHODNUTÍ
Výroková část
Městský úřad Louny, odbor životního prostředí, příslušný podle § 10 a 11 odst. 1 zákona č. 500/2004
Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podle § 61 odst. 1 písm. c) a § 66 odst. 1 zákona č.
128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, § 2 odst. 1 zákona č. 314/2002 Sb., o
stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností, jako
vodoprávní úřad příslušný podle § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o
vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, dále jako speciální
stavební úřad podle § 15 odst. 4 vodního zákona a § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a podle § 25
písm. b), § 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 (dále
jen „vodoprávní úřad“) ve vodoprávním řízení posoudil žádost, kterou dne 11.08.2016 podala
právnická osoba - obec Chožov, IČ 00265004, Chožov č. p. 154, 439 22 Chožov (dále jen „žadatel“).
Na základě tohoto posouzení a dokladů předložených k žádosti
žadateli, právnické osobě obci Chožov, IČ 00265004, Chožov č. p. 154, 439 22 Chožov
I. s c h v a l u j e

podle § 14 odstavce 3 zákona o vodovodech a kanalizacích

kanalizační řád vodního díla „Čistírna odpadních vod a kanalizace pro veřejnou potřebu“
v katastrálním území Chožov, Mnichovský Týnec a Třtěno (dále jen „kanalizační řád“).

Platnost schváleného kanalizačního řádu – od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí do doby trvání
shora uvedeného vodního díla.
Číselný identifikátor Odvětvové klasifikace ekonomických činností – 751100.
Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (§ 27 odstavce 1 písm. a) správního
řádu):
Obec Chožov, IČ 00265004, Chožov č. p. 154, 439 22 Chožov
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Odůvodnění
Dne 11.08.2016 podal žadatel žádost o schválení kanalizačního řádu shora uvedeného vodního díla.
Podáním žádosti bylo zahájeno vodoprávní řízení.
Jelikož je v řízení pouze jeden účastník, tj. žadatel, a povaha věci umožňuje rozhodnout ve věci na
podkladě dokladů, vodoprávní úřad upustil od konání ústního jednání a místního šetření a rozhodl
bez použití § 36 a 47 správního řádu.
V rámci vodoprávního řízení bylo mj. zjištěno, že kanalizační řád vypracoval p. Miloš Kratochvíl, Za
Chlumem č. p. 1/794, 418 01 Bílina, který disponuje povolením k provozování vodovodu a kanalizace
pro veřejnou potřebu.
Žádost byla doložena 2 x kanalizačním řádem kanalizace pro veřejnou potřebu.

Posouzení vodoprávního úřadu:
Kanalizační řád je zpracován v souladu s § 24 vyhlášky č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon o
vodovodech a kanalizacích. Podmínky pro vypouštění odpadních vod z této kanalizace do vod
povrchových jsou stanoveny v pravomocném povolení k vypouštění odpadních vod. Provozovatelem
vodního díla je žadatel, který smluvně zajišťuje provoz vodního díla osobou k této činnosti
oprávněnou (p. Miloš Kratochvíl).
Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených
v ustanoveních zákona o vodovodech a kanalizacích a dalších platných právních předpisech. Při
přezkoumání žádosti nebyly shledány důvody bránící vydání správního rozhodnutí o schválení
kanalizačního řádu. Vodoprávní úřad proto rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití
ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Poučení

účastníků

V souladu s ustanovením § 81 odstavce 1, § 82 a § 83 odstavce 1 správního řádu, mají účastníci
řízení právo podat proti tomuto rozhodnutí 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. Odvolání se podává k odboru životního prostředí a zemědělství Krajského
úřadu Ústeckého kraje v Ústí nad Labem ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho oznámení u odboru
životního prostředí Městského úřadu Louny. Odvolání včetně příloh je nutno předložit ve dvojím
vyhotovení. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Městský úřad
Louny. V souladu s ustanovením § 81 odstavce 2 správního řádu, mají účastníci řízení právo vzdát se
písemně nebo ústně do protokolu práva odvolání. Podle § 85 odstavce 1 správního řádu má včas
podané a přípustné odvolání odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je
nepřípustné.
Otisk úředního razítka
Ing. Marie Nováková
vedoucí odboru životního prostředí
Městského úřadu Louny

Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších
předpisů, se nevyměřuje.
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Přílohy pro žadatele:
Kanalizační řád

Obdrží:
I. Účastníci řízení podle § 27 odstavce 1 písm. a) správního řádu:
1. Obec Chožov, Chožov č. p. 154, 439 22 Chožov
II. Ostatní (na vědomí):
1. Povodí Ohře, s. p., IDDS: 7ptt8gm, Bezručova č. p. 4219, 430 03 Chomutov 3
2. ČR - Státní pozemkový úřad, IDDS: z49per3, Husinecká č. p. 1024/11a, 130 00 Praha 3
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