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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENÍ
O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ
Zahájení správního řízení podle § 47 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen "správní řád") ve věci schválení kanalizačního řádu podle § 14 odst. 3 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").
Obec Buková u Příbramě, IČO 00242012, Buková u Příbramě 109, 262 23 Buková u Příbramě
(dále jen "žadatel") dne 27.07.2022 podala žádost o schválení:
"Kanalizačního řádu stokové sítě obce Buková u Příbramě"
(dále jen "kanalizační řád"). Uvedeným dnem bylo zahájeno správní řízení.
Údaje o místu předmětu rozhodnutí:
Název kraje
Název obce
Přibližné určení polohy (souřadnice X, Y)

Středočeský
Buková u Příbramě
1076207, 772749

Údaje o předmětu rozhodnutí:
Kanalizační řád stokové sítě obce Buková u Příbramě byl zpracován v listopadu 2021 společností
1. SčV, a.s., IČO: 47549793, Ke Kablu č.p. 971/1, Praha 10-Hostivař, 102 00 Praha 102 v souladu s § 24
vyhlášky č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon o vodovodech a kanalizacích. Stávající kanalizační
řád, který byl schválen rozhodnutím vodoprávního úřadu č.j. MěÚPB 29366/2014/OŽP/Mrk ze dne
31.03.2014 bude zrušen v plném rozsahu.
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 ustanovení § 25 písm. b) ve spojení s § 27 odst. 2 písm. c) zákona
o vodovodech a kanalizacích, a jako místně příslušný správní orgán podle § 11 odst. 1 písm. a) a b)
správního řádu, oznamuje podle § 47 odst. 1 správního řádu zahájení správního řízení, ve kterém upouští
od ohledání na místě a ústního jednání podle § 49 správního řádu. Dotčené orgány mohou uplatnit
závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky, popřípadě důkazy do
10 dnů od doručení tohoto oznámení.
K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, popřípadě důkazům nebude přihlédnuto.
Účastníkům řízení je, ve smyslu § 36 odst. 3 správního řádu, dána možnost se vyjádřit k podkladům
rozhodnutí před jeho vydáním, a to ve lhůtě do 3 pracovních dnů od výše stanovené lhůty pro námitky
účastníků řízení. Po uplynutí této lhůty bude vydáno rozhodnutí ve věci.
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Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů pro vydání rozhodnutí (Městský úřad Příbram, Odbor
životního prostředí, úřední dny Po, St 8 - 17, jinak po telefonické domluvě).
Jelikož se jedná o schválení kanalizačního řádu příslušné stokové sítě, jsou dotčenými osobami všichni ti,
kdo jsou na danou stokovou síť 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.
"otisk razítka"

Ing. Miloš Dubovský
referent oddělení vodního hospodářství

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce v obci Příbram a Buková
u Příbramě způsobem obvyklým a poté zpětně zaslán vodoprávnímu úřadu s potvrzenými daty vyvěšení
a sejmutí.

Vyvěšeno dne: …………………………………

Sejmuto dne: …………………………………

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Obdrží
účastníci řízení:
Obec Buková u Příbramě, IDDS: iana68v
sídlo: Buková u Příbramě č.p. 109, 262 23 Jince
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
k vyvěšení na úřední desce:
Obec Buková u Příbramě, IDDS: iana68v
sídlo: Buková u Příbramě č.p. 109, 262 23 Jince
Město Příbram, Tyršova č.p. 108, Příbram I, 261 19 Příbram 1

