Městský úřad Nový Bydžov
O d b or v ý s t av b y a ž i v o tn í h o pr o s tř ed í

ZE DNE:
27.12.2018
ČÍSLO JEDNACÍ/SZ: NB-V/25203/2018/Viz/154/2019 5-11-4
Datum
25.02.2019

Oprávněná úřední osoba
Ing. Libuše Vízková

E-mail
vizkova@novybydzov.cz

Telefon
495 703 962

KALVODA SLUŽBY s.r.o., IČ 03605311, Brněnská 700/25, 500 06 Hradec Králové, cestou
plné moci pro Obec Měník, IČ 00269131, 503 64 Měník

ROZHODNUTÍ
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Městský úřad Nový Bydžov, odbor výstavby a životního prostředí, jako věcně příslušný podle
ustanovení § 27 zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o
změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích) a jako místně příslušný správní
orgán podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
obci Měník, IČ 00269131, 503 64 Měník

I. schvaluje
dle ustanovení § 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)
kanalizační řád stokové sítě obce obce Měník – místní části Bydžovská Lhotka
zpracovaný Irenou Kalouskovou, Janou Šťástkovou - KALVODA SLUŽBY s.r.o, IČ 03605311,
v listopadu a prosinci 2018
Umístění stavby:
-

Královéhradecký kraj, obec Měník – Bydžovská Lhotka, KÚ Bydžovská Lhotka

-

číslo hydrologického pořadí 1-04-03-025

-

souřadnice cca (střed): 1040530, 662185

II. okruh účastníků řízení
dle § 27 odst.1) písmeno a) zákona č. 500/2004 Sb.:
Obec Měník, IČ 00269131, 503 64 Měník
1

Masarykovonáměstí 1·504 01 Nový Bydžov · IČO: 00269247 ·www.novybydzov.cz ·mesto@novybydzov.cz
tel.: + 420 495 703 911·fax: + 420 495 703 985 ·bankovní spojení: KB Nový Bydžov ·č.ú.: 19-1621511/0100

dle § 27 odst. (2) zákona č. 500/2004 Sb.:
osoby, pokud mohou být rozhodnutím přímo dotčeny ve svých právech nebo povinnostech
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Odůvodnění
Podáním ze dne 27.12.2018 požádala spol. KALVODA SLUŽBY s.r.o., IČ 03605311, Brněnská
700/25, 500 06 Hradec Králové, cestou plné moci pro obec Měník, Městský úřad Nový Bydžov o
schválení kanalizačního řádu stokové sítě místní části Bydžovská Lhotka.
Dne 7.1.2018 bylo zahájení řízení oznámeno.
Účastníkům řízení byla dána možnost ve smyslu § 36 odst. 3) zákona č. 500/2004 Sb., v platném
znění, vyjádřit se k podkladům rozhodnutí. Námitky nebyly podány.
V průběhu řízení vodoprávní úřad zejména posoudil, je-li předložený kanalizační řád po stránce
formální i obsahové v souladu s § 24 vyhlášky č. 428/2001 Sb., kterou se zákon o vodovodech a
kanalizacích provádí.
Dle zjištění nebudou schválením změny ohroženy zájmy společnosti nebo nepřiměřeně omezena
či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení a proto vodoprávní úřad rozhodl žádosti
vyhovět tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí.
Nebyla stanovena platnost kanalizačního řádu. Pouze je připomínána povinnost zakotvená v § 25
výše citované vyhlášky - tedy povinnost měnit a doplňovat kanalizační řád, změní-li se podmínky,
za kterých byl schválen.
Odpadní vody z Bydžovské Lhotky jsou čištěny v ČOV Kosice. Technicko - provozní činnost při
provozování kanalizace a ČOV zajišťuje rovněž obch.spol. KALVODA SLUŽBY s.r.o., IČ
03605311.
Účastníci řízení:
dle § 27 odst.1) písmeno a) zákona č. 500/2004 Sb.:
Obec Měník, IČ 00269131, 503 64 Měník
dle § 27 odst. (2) zákona č. 500/2004 Sb.:
osoby, pokud mohou být rozhodnutím přímo dotčeny ve svých právech nebo povinnostech
Pro velký počet účastníků řízení byla zvolena pro doručování písemností ve věci forma veřejné
vyhlášky - § 144 odst. 2 správního řádu.
Dle § 144 odst. 6) správního řádu účastníkům řízení uvedených v § 27 odstavec 1, kteří jsou
správnímu orgánu známi, se doručuje jednotlivě.
Osobám neznámého pobytu nebo sídla a osobám, které nejsou známy, se toto rozhodnutí
doručuje podle § 25 odst. 1 a § 32 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, veřejnou
vyhláškou.
Veřejnou vyhláškou se rozhodnutí doručuje na úřední desce Městského úřadu v Novém Bydžově;
na úřední desce Obecního úřadu v Měníku se rozhodnutí pouze oznamuje.
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Poučení účastníků
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 odst. 1 správního řádu
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
od dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu v Hradci Králové podáním učiněným u Městského
úřadu v Novém Bydžově. Odvolání se podává v potřebném počtu stejnopisů, tj. počet účastníků +
1 ks. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Městský úřad
v Novém Bydžově. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu
odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
Obdrží:
Obec Měník, IČ 00269131, 503 64 Měník
ostatním doručeno formou veřejné vyhlášky

Ing. Jan Rejthárek
vedoucí odboru
výstavby a životního prostředí

Příloha: Kanalizační řád - bude zaslán po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí
Vypraveno dne:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tato písemnost musí být vyvěšena na úřední desce a též způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Vyvěšeno dne………………………

Sejmuto dne …………………….

Razítko a podpis orgánu, který zajišťuje vyvěšení a sejmutí.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Počet příloh:
Počet listů příloh:
Počet listů dokumentu:
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