Městský úřad Horšovský Týn
odbor životního prostředí
nám. Republiky 52, 346 01 Horšovský Týn
___________________________________________________________________________________________
VÁŠ DOPIS ZN.:
ZE DNE :
NAŠE ZN.- Č.J: MUHT 14006/2019

Adresát:

(442/2019 ŽP/VH)
PID:
SpZn.:
VYŘIZUJE:

- dle rozdělovníku

MUHTX008QSNE

ŽP 12133/2019
J.Baštářová - oprávněná
úřední osoba

TEL
E-MAIL:
DATUM:

379 415 176
j.bastarova@muht.cz
29.10.2019

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
ROZHODNUTÍ
ve věci schválení kanalizačního řádu :
„ Mířkov – kanalizační řád kanalizace pro veřejnou potřebu a ČOV“
Městský úřad Horšovský Týn, obecní úřad obce s rozšířenou působností, odbor životního prostředí
(dále jen ,,správní orgán“), jako věcně příslušný podle § 104, odst. 2, písm. c) a 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 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, ve znění pozdějších předpisů, obdržel podle § 39 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, dne 23.9.2019 žádost o schválení
kanalizačního řádu, kterou podala:
Název: Obec Mířkov
Sídlo: Mířkov č.p. 77, 346 01 Horšovský Týn
Identifikační číslo osoby: 00572659
(dále jen ,,účastník řízení“).
Správní orgán v souladu s § 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 a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád,
ve znění pozdějších předpisů,

schvaluje
Obci Mířkov, se sídlem Mířkov č.p. 77, 346 01 Horšovský Týn,
Identifikační číslo osoby: 00572659,
jako vlastníku kanalizace pro veřejnou potřebu a ČOV,
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kanalizační řád „ Mířkov – kanalizace pro veřejnou potřebu
a ČOV“,
Stoková síť je dělena na :
• Stoka A z PP DN 250, dl. 937,62 m
• stoka A1 z PP DN 250, dl. 131,99 m
• stoka A2 z PP DN 250, dl. 233,30 m
• stoka A2-1 z PP DN 250, dl. 76,38 m
• stoka A2-2 z PP DN 250, dl. 96,78 m
• stoka A3 z PP DN 250, dl. 182,10 m
• stoka A4 z PP DN 250, dl. 68,84 m
• stoka A5 z PP DN 250, dl. 91,53 m
• stoka A6 z PP DN 250, dl. 238,80 m
• stoka A7 z PP DN 250, dl. 66,17 m
• stoka B z PP DN 250, dl. 239,11 m
• obtok ČOV z PP DN 250, dl. 35 m
• odtok z ČOV z PP DN 250, dl. 35 m
• centrální ČOV.
Kanalizační řád je zpracovaný PROVOD s.r.o., IČO:25023829, v měs. 09/2019, v souladu s § 24
vyhl. č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon v 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. Jedná se o stokovou síť, která není kanalizací pro veřejnou potřebu dle
ustanovení §1, odst. 3, písm. a) 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.

O d ů v o d n ě n í.
Městský úřad Horšovský Týn, obecní úřad obce s rozšířenou působností, odbor životního
prostředí obdržel dne 23.9.2019 žádost, kterou podala:
Název: Obec Mířkov
Sídlo: Mířkov č.p. 77, 346 01 Horšovský Týn
Identifikační číslo osoby: 00572659
o schválení kanalizačního řádu jednotné kanalizace: „Mířkov – kanalizace pro veřejnou potřebu
a ČOV“ v souladu s § 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.
Jedná se o kanalizaci pro veřejnou potřebu ve smyslu ustanovení §1, 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.
Dopisem ze dne 23.9.2019 oznámil vodoprávní úřad veřejnou vyhláškou zahájení
vodoprávního řízení ve věci schválení kanalizačního řádu.
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Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků :
- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.
Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí :
- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.
Vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí, za použití ustanovení
právních předpisů ve výroku uvedených.
Vydání tohoto rozhodnutí nepodléhá uhrazení správního poplatku.
Poučení.
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 a § 83, odst. 1
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, 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, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení
ke Krajskému úřadu Plzeňského kraje, podáním učiněným u Městského úřadu v Horšovském Týně.
Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85, odst. 1 správního řádu odkladný účinek.
Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Ing. Jitka FIALOVÁ v.r.
Vedoucí odboru životního prostředí
Městského úřadu Horšovský Týn
v.z. Ing. Anton Štrba
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Rozdělovník :
Účastníci řízení : ( doporučeně do vlastních rukou )
1.
Obec Mířkov, Mířkov č.p. 77, 346 01 Horšovský Týn
Ostatním účastníkům řízení se doručuje veřejnou vyhláškou.
Dotčené orgány státní správy :
1. Městský úřad Horšovský Týn, odbor výstavby a ÚP, nám. Republiky 52,
346 01 Horšovský Týn
Rozdělovník (k vyvěšení na úřední desce):
1. Městský úřad Horšovský Týn nám. Republiky 52, 346 01 Horšovský Týn
2. Obecní úřad Mířkov, Mířkov č.p. 77, 346 01 Horšovský Týn
Toto oznámení musí být vyvěšeno v místě obvyklém (na úřední desce) formou veřejné vyhlášky po
dobu 15-ti dnů podle § 25 odst. 2) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů. Oznámení se zveřejní též způsobem umožňujícím dálkový přístup.
6. 11. 2019
Vyvěšeno dne :.................................

21. 11. 2019
Sejmuto dne : …...............................

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí
Písemnost byla zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup
od dne: 6. 11. 2019

do dne:

21. 11. 2019

Po uplynutí uvedeného období se výše uvedení žádají, aby byly ihned vyplněny údaje
o vyvěšení a sejmutí veřejné vyhlášky (včetně dálkového přístupu) a tento přípis zaslán zpět
Městskému úřadu Horšovský Týn, odboru životní ho prostředí.

Na vědomí :-Přílohy :
•

1 x chválený kanalizační řád (obdrží žadatel a provozovatel kanalizace po nabytí právní moci tohoto
rozhodnutí)
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