MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 8
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI
- Odbor územního rozvoje a výstavby Zenklova 35, 180 48 Praha 8
Spis. zn.: MCP8 367024/2020/OV.Muhl
Č.jedn.: MCP8 024078/2021
Vyřizuje: Mühlmannová Jaroslava

Praha, dne 1.2.2021
Březiněves/p 434/16

ROZHODNUTÍ
Výroková část:
Úřad městské části Praha 8, odbor územního rozvoje a výstavby, jako vodoprávní úřad příslušný podle
§ 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „vodní zákon“), a podle 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 pak místně příslušný vodoprávní úřad podle § 11 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"), a podle ustanovení § 32 odst. 1 zákona
č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 55/2000 Sb., hl. m.
Prahy, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodoprávní úřad"),
přezkoumal žádost o schválení kanalizačního řádu, kterou dne 3.12.2020 podalo
Hlavní město Praha, IČO 00064581, Mariánské náměstí 2, 110 00 Praha,
které zastupuje Pražská vodohospodářská společnost a.s., IČO 25656112, Žatecká 110, 110 01
Praha
(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto přezkoumání
rozhodl

t a k t o:

žadateli, jako účastníku řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu, kterým je
Hlavní město Praha, IČO 00064581, Mariánské náměstí 2, 110 00 Praha,
podle § 14 odst. 3 zákona o vodovodech a kanalizacích
schvaluje
kanalizační řád
jehož předmětem je
•

Kanalizace pro veřejnou potřebu v povodí čistírny odpadních vod Praha – Březiněves (dále jen
„kanalizační řád“), vypracovaný v říjnu 2020 správcem kanalizace pro veřejnou potřebu – Pražskou
vodohospodářskou společností a.s.

Kanalizační řád se schvaluje za těchto podmínek:
1. Platnost kanalizačního řádu je nově stanovena do 31.12.2030.
2. Kanalizační řád bude průběžně aktualizován v návaznosti na změny, které mají vliv na tento
kanalizační řád (např. novely závazných předpisů, vydaná správní rozhodnutí apod.)

Pracoviště: U Meteoru 6, Praha 8 - LibeňTel.: 222 805 729 e-mail: jaroslava.muhlmannova@praha8.czTel. sekretariát: 222 805 719

Č.j. MCP8 024078/2021

str. 2

Odůvodnění:
Dne 3.12.2020 podal žadatel žádost o schválení kanalizačního řádu. Tímto dnem bylo zahájeno řízení.
Žádost byla doložena:
• vyjádřením Povodí Labe s.p., Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové ze dne 3.11.2020,
č.j. PLa/2020/048278, ze dne 3.11.2020/O
• vyjádřením společnosti Pražské vodovody a kanalizace a.s.., Ke Kablu 971, 100 00 Praha 10
ze dne 25.11.2020, zn. Čj. 020310255371
• vyjádřením České inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Praha, oddělení ochrany vod,
Wolkerova 11/40, 160 00 Praha 6 ze dne 9.11.2020, zn. ČIŽP/41/2020/13053
• 2 ks kanalizačního řádu z 10/2020, který zpracovala Pražská vodohospodářská společnost a.s.
Stávající kanalizační řád pro toto vodní dílo byl schválen rozhodnutím, které vydal vodoprávní úřad
ÚMČ Praha 8 dne 25.7.2011 pod spis. zn. MCP8 057325/2011/OV.Ad. č.j. MCP8 075665/2011, které
dne 17.8.2011 nabylo právní moci. Platnost kanalizačního řádu byla stanovena do 31.12.2020.
Vodoprávní úřad opatřením ze dne 21.12.2020 pod č.j. MCP8 385158/2020 oznámil zahájení řízení
známým účastníkům řízení a dotčeným správním úřadům. Vodoprávní úřad stanovil, že ve lhůtě do 15
dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a připomínky a dotčené
správní úřady svá stanoviska. Současně je upozornil, že na později podané námitky nebude, brán zřetel.
Vyvěšeno na úřední desce od 23.12.2020 do 8.1.2021.
Předmětem řízení je schválení aktualizovaného kanalizačního řádu pro vodní dílo "kanalizace
pro veřejnou potřebu na území městské části Praha - Březiněves v povodí čistírny odpadních vod
Březiněves" z 10/2020, který vypracovala Ing. Monika Matúšková PVS a. s., IČ 63834197, Žatecká 2,
110 01 Praha 1, s dobou platnosti do 31.12.2030.
Rozsah a obsah kanalizačního řádu stanoví § 24 vyhlášky č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon
o vodovodech a kanalizacích.
Okruh účastníků řízení byl stanoven na základě § 27 správního řádu. Žadatel je dle § 27 odst. 1 správního
řádu hlavním účastníkem, kterému je doručováno do vlastních rukou. Jelikož mohou být dotčena práva
všech jednotlivých producentů odpadních vod, byli tito producenti zahrnuti do účastníků řízení podle § 27
odst. 2 správního řádu. S ohledem na veliký počet účastníků řízení (producentů), tj. nad 30 účastníků, je
těmto účastníkům řízení doručováno veřejnou vyhláškou v souladu s § 144 správního řádu.
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 v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených
v ustanoveních zákona o vodovodech a kanalizacích, vodního zákona a správního řádu. Při přezkoumání
žádosti nebyly shledány důvody bránící schválení kanalizačního řádu.
Platnost nového kanalizačního řádu byla podmínkou č. 1 stanovena do 31.12.2030 na základě žádosti
navrhovatele.
Podmínka č. 2, která se týká aktualizace kanalizačního řádu, byla stanovena z důvodu případných změn
vodoprávních předpisů, vydaných rozhodnutí vodoprávním úřadem a změn, které mají vliv na kanalizační
řád avšak bez dopadu na producenty odpadních vod. Změny, které by měly dopad na producenty
odpadních vod je pak nutno projednat v rámci schválení nového kanalizačního řádu.
Povinnosti producentů z hlediska vypouštění odpadních vod do veřejné kanalizace (limity znečištění,
množství, zákazy apod.) vyplývá z ustanovení § 18 zákona o vodovodech a kanalizacích, které odkazují
na dodržování kanalizačního řádu.
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Přezkoumáním žádostí navrhovatele a na základě shromážděných vyjádřeních nebyly shledány důvody
bránící schválení kanalizačního řádu. Z uvedeného důvodu rozhodl vodoprávní úřad, jak je uvedeno
ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.
Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí lze podle § 81 odst 1 správního řádu odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení
k odboru ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy podáním u zdejšího správního orgánu.
Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a
aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je
správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý
výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

otisk úředního razítka

Ing. Pavel Kryštof
vedoucí odboru územního rozvoje a výstavby

Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů se
nevyměřuje.
Obdrží:
Doporučeně do vlastních rukou:
navrhovatel - účastník řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu (v zastoupení):
1. Pražská vodohospodářská společnost a.s., IDDS: a75fsn2
ostatní účastníci řízení (producenti) podle § 27 odst. 2 správního řádu:
2. Doručuje se veřejnou vyhláškou na úřední desce k vyvěšení po dobu 15 dnů
Úřadu městské části Praha 8
Úřadu městské části Praha – Březiněves
Na vědomí:
3. Povodí Labe, státní podnik, IDDS: dbyt8g2
4. Česká inspekce životního prostředí, IDDS: zr5efbb
5. Pražské vodovody a kanalizace, a.s., IDDS: ec9fspf
Co: spis, evidence
Za správnost vyhotovení odpovídá Mühlmannová Jaroslava.
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