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V E Ř E J N Á    V Y H L Á Š K A 
 

Oznámení o zahájení vodoprávního řízení 
 

Městský úřad Neratovice, odbor životního prostředí, jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 25 
písm. b) a § 27 odst. 1 zák. 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 „zákon o 
vodovodech a kanalizacích), místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 30 zákona o vodovodech a 
kanalizacích a ustanovení § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2001 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, 
oznamuje v souladu s ustanovením § 47 odst. 1 správního řádu a § 27 odst. 2 písm. c) zákona o vodovodech a 
kanalizacích zahájení řízení ve věci projednání žádosti 
 

Účastníka řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu: 
Obec Ovčáry, Ovčáry 41, 277 14 Ovčáry u Dřís, IČ: 00237159 

Ve věci schválení kanalizačního řádu: 
„Kanalizačního řádu tlakové splaškové sítě obce Ovčáry“ 

 
Kraj:     Středočeský 
Obec:     Ovčáry (535141) 
Katastrální území:   Ovčáry u Dřís  (717118) 
Zájmová oblast svazku obcí:                Cecemínsko  
 
Odpadní vody splaškové sítě Ovčáry se zaústěním na ČOV Dřísy a následným vypouštěním do recipientu 
Hlavnovského potoka (HEIS 112 830 000 100, inv. č.  CEVT 10 185 633) v ř. km. 2,107 na pozemku parc. č. 2019 
v k. ú. Dřísy. 
 
ČHP:     1-05-04-034 (Labe od Jizery po Vltavu) 
Hydrogeologický rajón:    4510 (Křída Severně od Prahy)  
Vlastník stokové sítě:   Obec Ovčáry IČ: 00237159 
Vlastník- Svazek obcí Cecemínsko:           I. etapa+dostavba (2117-717118-71199845-3/1) 
Vlastník- obec Ovčáry:       II. etapa (2117-717100-00237159-3/1) 
Vlastník ČOV:     Svazek obcí Cecemínsko, IČ: 71199845 
Provozovatel stokové sítě:   STAVOKOMPLET spol. s. r. o., IČ: 47052945 
Zpracovatel kanalizačního řádu:    Project ISA s. r. o., IČ: 28465881 
 
 
Poučení:  
Účastníci řízení mohou uplatnit své námitky, popř. důkazy nejpozději do 10 dnů ode dne do ručení tohoto 
oznámení, jinak k nim nebude přihlédnuto. Ve stejné lhůtě mohou dotčené orgány uplatnit svá stanoviska. Nechá 
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- li se některý z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc. Účastníci řízení mohou 
nahlížet do podkladů rozhodnutí u Městského úřadu Neratovice, odboru životního prostředí na adrese Kojetická 
1028, 277 11 Neratovice ve dnech pondělí a středa: 8:00 - 11:30, 12:30 - 17:00, úterý, čtvrtek a pátek: 7:30 - 
12:00, 12:30 - 13:00. Účastník řízení nebo jeho zástupce je v souladu s ustanovením § 36 odst. 5 správního řádu 
povinen předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti. Průkazem totožnosti se rozumí doklad, 
který je veřejnou listinou, v němž je uvedeno jméno a příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popř. 
bydliště mimo území České republiky a z něhož je patrná i podoba, popř. jiný údaj umožňující správnímu orgánu 
identifikovat osobu, která doklad předkládá, jako jeho oprávněného držitele. Případně je třeba dále předložit 
doklad opravňující k jednání za právnickou osobu.  
 
 
 
 
 
 
Bc. Miroslav Tichota                                                                                               Mgr. Lenka Syrová  
referent odboru životního prostředí                                                           vedoucí odboru životního prostředí  
vodní hospodářství  
oprávněná úřední osoba  
 
 
Rozdělovník:  
Účastník řízení:  
Obec Ovčáry (IDDS) 
Dotčené orgány: 
Obec Nedomice (IDDS) 
Svazek Obcí Cecemínsko (IDDS) 
STAVOKOMPLET spol. s. r. o. (IDDS) 
Na vědomí: 
Povodí Labe, státní podnik (IDDS) 
SPIS  
 
 
Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce správního orgánu (Městského úřadu Neratovice a úřední 
desce Obce Ovčáry) min. 15 dnů, 15. den je posledním dnem oznámení. 
 
 
Datum vyvěšení:  
Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení 
  
Razítko 
 
 
 
 
Datum sejmutí:  
Podpis oprávněné osoby, potvrzující sejmutí 
 
Razítko 
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