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V E Ř E J N Á     V Y H L Á Š K A 
 

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 a dle 
ustanovení  §  27 odst.  2  písm.  c)  a  §  30  zákona č.  274/2001  Sb.,  o  vodovodech  a  kanalizacích  pro  
veřejnou potřebu  a  o  změně některých zákonů,  v platném  znění  (dále  jen  „zákon  o  vodovodech  a 
kanalizacích“) rozhodl o schválení 
 

„Kanalizačního řádu (KŘ) tlakové splaškové sítě obce Ovčáry “ takto: 
podle ustanovení § 14 zák. č. 274/2001 Sb., zákona o vodovodech a kanalizacích 

 
 

s c h v a l u j e 
 

Žadateli:  Obci Ovčáry, Ovčáry 41, 277 14 Dřísy, IČ: 00237159 
„Kanalizační řád (KŘ) tlakové splaškové sítě obce Ovčáry “ 

 
Kraj:     Středočeský 
Obec:     Ovčáry (535141) 
Katastrální území:   Ovčáry u Dřís  (717118) 
Zájmová oblast svazku obcí:                Cecemínsko  
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 
 
Odpadní vody splaškové sítě Nedomice 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 
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v k. ú. Dřísy. 
 

Kanalizační řád se schvaluje za těchto podmínek: 
-provozovatel je povinen zajistit provádění odběrů vzorků odpadní vody a její rozbory  dle  ustanovení  §  14  odst.  
 5  zákona  o  vodovodech  a  kanalizacích.   
-o výsledcích kontroly (při zjištěném nedodržení podmínek kanalizačního řádu) informuje bez  prodlení  dotčené 
odběratele (producenty odpadních vod) a vodoprávní úřad.  
-kanalizační řád bude pravidelně aktualizován a v případě zásadních změn opětovně 
 předložen vodoprávnímu úřadu ke schválení  
-provoz a údržba tlakové splaškové sítě obce Ovčáry bude prováděna podle schváleného kanalizačního řádu 
 
Tímto rozhodnutím se ruší předchozí verze kanalizačního řádu tlakové splaškové sítě obce Ovčáry včetně všech 
revizí a dodatků. 
 

 
O d ů v o d n ě n í : 

 
Dne 30. 05. 2022 podala Obec Ovčáry, Ovčáry 41, 277 14 Dřísy, IČ: 00237159, žádost o schválení „Kanalizačního 
řádu (KŘ) tlakové splaškové sítě obce Ovčáry “ zpracoval Project ISA s.r.o., 12/2021. Kanalizační řád (ve čtyřech 
vyhotovení) obsahuje náležitosti dané v ust. § 24 vyhlášky č. 428/2001 Sb. Účelem kanalizačního řádu je řádné 
užívání stokové sítě v souladu s výše uvedeným zákonem, v souladu s Nařízením vlády č. 401/2015 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů. Vodoprávní úřad oznámil zahájení řízení všem známým účastníkům dne 01. 03. 2022 
veřejnou vyhláškou pod č. j. MěÚN/054609/2022, námitky nebyly ve stanovené lhůtě podány. 
Vodoprávní úřad posoudil v rámci vodoprávního řízení žádost z hlediska platných právních předpisů v dané věci a 
dospěl k závěru, že předložený kanalizační řád stokové sítě obce Ovčáry je možné schválit za dodržení výše 
uvedených podmínek.  
Na základě dokladů předložených účastníky vodoprávního řízení, rozhodl vodoprávní úřad bezodkladně (bez užití 
ustanovení § 36 a 47 správního řádu) v souladu s § 115 odst. 11 zák. č. 254/2001 Sb., vodního zákona v 
provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanoveních vodního zákona.  
Vodoprávní úřad schvaluje „Kanalizační řád (KŘ) tlakové splaškové sítě obce Ovčáry“ a rozhodl tak, jak je uvedeno 
ve výroku. 
 
Účastníkem řízení podle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
"správní řád") je: Obec Ovčáry, Ovčáry 41, 277 14 Dřísy, IČ: 00237159 
 
Poučení  
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                  Mgr. Lenka Syrová  
referent vodního hospodářství                    vedoucí odboru životního prostředí  
oprávněná úřední osoba 
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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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