
Strana č. 1 k č. j. OŽP-2895/2017 BUCJA     233.8   V/20

Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
Masarykovo náměstí 1, 2

250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
           Pracoviště Praha: Orebitská 477/18, 130 00 Praha 3

Odbor životního prostředí
čj.: OŽP-61367/2017-PROMI                           
sp. zn.: OŽP-15158/2017-PROMI 
Vyřizuje: Mgr. M. Prokopová
Tel.: 221 621 278
E-mail: michaela.prokopova@brandysko.cz
Datum: 09.08.2017

Schválení kanalizačního řádu

R O Z H O D N U T Í

Odbor životního prostředí Městského úřadu Brandýs n. L. – St. Boleslav jako příslušný 
vodoprávní úřad podle § 104 a § 106 odst. 1zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o 
změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), 
místně příslušný podle § 11 zák. č. 500/2004 sb., správní řád, v platném znění (dále jen
„správní řád“) a podle § 25 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro 
veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále 
jen „zákon o vodovodech a kanalizacích“) účastníkovi řízení podle § 27 odst. 1 
správního řádu, kterým je Obec Nová Ves, IČO: 00240532, Nová Ves 12, 250 63 Mratín

s c h v a l u j e

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

Kanalizační řád stokové splaškové sítě obce Nová ves

Vlastník kanalizace:
Obec Nová Ves, Nová Ves 12, 250 63 Mratín

Zpracovatel kanalizačního řádu:
Ing. Jiří Hlávka, Dobrovského 462, 250 01 Brandýs nad Labem – Stará Boleslav
IČO: 60506008
Kanalizační řád byl zpracován v 6/2017.

O d ů v o d n ě n í

O schválení kanalizačního řádu pro obec Nová Ves požádal zpracovatel kanalizačního 
řádu dne 26.7.2017.
Kanalizační řád je zpracován v souladu s právními předpisy. Proto bylo rozhodnuto 
tak, jak je výše uvedeno.

                   

Obec Nová Ves
Nová Ves 12
250 63 Mratín
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P o u č e n í  ú č a s t n í k ů

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle § 81 odst. 1 zák. č. 
500/2004 Sb., v platném znění, správní řád, 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 podáním učiněným u zdejšího odboru a to ke Krajskému úřadu 
Středočeského kraje. 
Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný 
účinek.  Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Otisk úředního razítka

Ing. Vlastislav Horáček 
Vedoucí odboru životního prostředí

Obdrží na doručenku:

účastník řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu:

Ing. Jiří Hlávka, Dobrovského 462, 250 01 Brandýs nad Labem – Stará Boleslav

Obec Nová Ves, Nová Ves 12, 250 63 Mratín (+ 3x schválený kanalizační řád)

účastník řízení podle § 27 odst. 2 správního řádu:

Technické služby Nová Ves s.r.o., Nová Ves 12, 250 63 Mratín

Na vědomí:
Povodí Labe, státní podnik, V. Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové
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