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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

ROZHODNUTÍ 
 

Výroková část 

Městský úřad Příbram, Odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 104 odst. 2 
písm. c) ve spojení s § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní 
zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), a úřad vykonávající státní správu na 
úseku vodovodů a kanalizací podle § 25 písm. b) ve spojení s § 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), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o vodovodech 
a kanalizacích"), a jako místně příslušný správní orgán podle § 11 odst. 1 písm. a) a b) zákona 
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"), ve správním řízení 
posoudil žádost, kterou dne 27.04.2022 podala 

Obec Sádek, IČO 00243264, Sádek 39, 261 01 Sádek 

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení: 
 

I. Schvaluje podle § 14 odst. 3 zákona o vodovodech a kanalizacích: 

"Kanalizační řád stokové sítě obce Sádek" 

(dále jen "kanalizační řád"), který v prosinci 2021 zpracovala společnost 1. SčV, a.s., IČO: 47549793, Ke 
Kablu č.p. 971/1, Praha 10-Hostivař, 102 00  Praha 102. 

Přibližné určení polohy obce (souřadnice X, Y): 1077521, 779548. 
 

II. Stanovuje podmínky: 

 Aktualizace kanalizačního řádu bude prováděna průběžně, podle potřeby, a to především na 
základě případných změn parametrů stokové sítě. 

 Kanalizační řád bude dostupný pro všechny subjekty, které jsou připojené na kanalizační stoku. 
 

Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: 
Obec Sádek, IČO 00243264, Sádek 39, 261 01 Sádek 
 

Odůvodnění 

Dne 27.04.2022 podal žadatel žádost o schválení kanalizačního řádu a tímto dnem bylo zahájeno správní 
řízení. Vodoprávní úřad oznámil zahájení správního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným 
orgánům dne 18.05.2022 pod č.j. MeUPB 52804/2022/OŽP/Dum. Vodoprávní úřad upustil od ohledání na 
místě a ústního jednání, protože mu místní poměry byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné 
podklady pro posouzení, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci 
řízení uplatnit své námitky a dotčené správní úřady svá stanoviska. Současně je upozornil, že na později 
podané námitky nebude možno brát zřetel. 
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Jelikož se jedná o schválení kanalizačního řádu příslušné stokové sítě, jsou dotčenými osobami všichni ti, 
kdo jsou na danou kanalizaci připojeni kanalizační přípojkou. Určitá práva, ale i povinnosti jsou 
kanalizačním řádem vztaženy na každého producenta odpadních vod na dané stokové síti. Určitá práva 
a povinnosti jsou kladena i na vlastníka, případně provozovatele kanalizace. Na základě uvedených 
skutečností se zahájení řízení je v souladu s § 25 správního řádu oznámeno veřejnou vyhláškou. 

Posouzení vodoprávního úřadu: 

- Kanalizační řád je vypracován v souladu se zákonem o vodovodech a kanalizacích a vyhlášky 
č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon o vodovodech a kanalizacích. 

- Kanalizační řád byl zpracován v dostatečné kvalitě a obsahuje všechny potřebné údaje. 

Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených 
v ustanoveních zákona o vodovodech a kanalizacích, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými 
správními úřady. Při přezkoumání žádosti nebyly shledány důvody bránící schválení kanalizačního řádu. 

Vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů 
ve výroku uvedených. 

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: Účastníci neuplatnili návrhy a námitky. 

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí: Účastníci se k podkladům rozhodnutí 
nevyjádřili. 
 

Poučení účastníků 

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu 
Středočeského kraje podáním u zdejšího správního orgánu. Odvoláním lze napadnout výrokovou část 
rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je 
nepřípustné. 

Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. 
 
 
 
 

"otisk úředního razítka" 

 
 
 
  
Ing. Miloš Dubovský 
referent oddělení vodního hospodářství 
 
 
 
Správní poplatek: 

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů se 
nevyměřuje. 
 
 
 

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce v obci Příbram a Sádek 
způsobem obvyklým a poté zpětně zaslán správnímu úřadu s potvrzenými daty vyvěšení a sejmutí. 
 
 
 
Vyvěšeno dne: ………………………………… Sejmuto dne: ………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení. 
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Obdrží: 
 
účastníci řízení: 
Obec Sádek, IDDS: 5tbayqr 
 sídlo: Sádek č.p. 39, 261 01  Příbram 1 
ostatní účastníci řízení se v souladu s § 25 správního řádu vyrozumívají veřejnou vyhláškou 
 
na vědomí: 
1. SčV, a.s., provozovna Novohospodská 93, 26101 Příbram, IDDS: mw2g7ve 
 sídlo: Ke Kablu č.p. 971/1, Praha 10-Hostivař, 102 00  Praha 102 
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