Městský úřad Trutnov
Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov
odbor životního prostředí
oddělení ochrany prostředí a vodního hospodářství
Sp. zn.: 2016/1810/ŽP/KAV
Č.j.: 1012/2016

Spisový znak: 231.2
Skartační znak: A/5

V Trutnově, dne 17.3.2016
Oprávněná úřední osoba:
Ing. Vendula Kasperová
tel.: 499 803 252, e-mail: kasperova@trutnov.cz

Účastník řízení /podle § 27 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád/:
Obec Chotěvice, Chotěvice čp. 275, 543 76 Chotěvice
v zastoupení: Ing. Vlastimil Novotný, U Hřiště 212, 541 02 Trutnov
Účastníci řízení /podle § 27 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád/:
Obec Chotěvice, Chotěvice čp. 275, 543 76 Chotěvice
Město Hostinné, Náměstí 69, 543 71 Hostinné

Kanalizační řád splaškové kanalizace obce Chotěvice

ROZHODNUTÍ
Městský úřad Trutnov, odbor životního prostředí jako příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení
§ 10 a § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a
ustanovení § 27 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně
některých zákonů (dále jen „zákon o vodovodech a kanalizacích“), ve znění pozdějších předpisů, žadateli
Obci Chotěvice (IČ 002 77 924)
Chotěvice čp. 275
I.

schvaluje
podle § 14 odst. 3 zákona o vodovodech a kanalizacích
kanalizační řád splaškové kanalizace obce Chotěvice
zpracovaný Ing. Vlastimilem Novotným – Vodohospodářská kancelář Trutnov (IČ 145 61 859),
U Hřiště 212, Trutnov

II.

stanovuje
podmínky, za kterých se kanalizační řád schvaluje:

1. Vlastník nebo provozovatel kanalizace je povinen změnit nebo doplnit kanalizační řád, změní-li se
podmínky, za kterých byl schválen.
2. Aktualizace kanalizačního řádu bude prováděna každých pět let.
III.

stanovuje
platnost kanalizačního řádu do 31.12.2030
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Odůvodnění
Městský úřad Trutnov, odbor životního prostředí obdržel dne 7.3.2016 žádost Obce Chotěvice,
Chotěvice čp. 275, o schválení kanalizačního řádu „Kanalizační řád splaškové kanalizace obce Chotěvice“.
Kanalizační řád byl zpracován Ing. Vlastimilem Novotným – Vodohospodářská kancelář Trutnov (IČ 145
61 859), U Hřiště 212, Trutnov.
Předložený návrh kanalizačního řádu byl zpracován na základě dokončení stavby obecní kanalizace
v obci Chotěvice. Pro tuto stavbu byl Městským úřadem Trutnov, odborem životního prostředí vydán dne
29.2.2016, č.j. 9843/2016, sp.zn.: 2015/8323/ŽP/KAV kolaudační souhlas. Kanalizace je napojena na stávající
čistírnu odpadních vod města Hostinné.
Vodoprávní úřad předložený kanalizační řád posoudil a zjistil, že je zpracován v souladu s platnými
právními předpisy, zejména s vyhláškou č. 428/2001 Sb. v platném znění, kterou se provádí zákon č. 274/2001
Sb., o vodovodech a kanalizacích. Na základě výsledků provedeného vodoprávního řízení bylo rozhodnuto tak,
jak je ve výroku uvedeno.
Odůvodnění okruhu účastníků vodoprávního řízení:
Účastníci řízení byli určeni podle § 27 správního řádu:
- Obec Chotěvice - vlastník a provozovatel kanalizace, obec v jejímž územním obvodu může dojít
rozhodnutím vodoprávního úřadu k ovlivnění vodních poměrů nebo životního prostředí;
- Město Hostinné – vlastník čistírny odpadních vod, do které je kanalizace napojena.
Okruh účastníků vodoprávního řízení byl zkoumán v průběhu celého řízení.

Poučení
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat 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 Královéhradeckého kraje, odboru
životního prostředí a zemědělství se sídlem v Hradci Králové podáním učiněným u Městského úřadu Trutnov,
odboru životního prostředí. Odvolání se podává v počtu 2 stejnopisů. Nepodá-li účastník potřebný počet
stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Městský úřad Trutnov. Podané odvolání má, v souladu s § 85 odst. 1
správního řádu, odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění je nepřípustné.

„otisk úředního razítka“

Ing. Miloslav Diviš
vedoucí odboru životního prostředí

„z pověření vedoucího“
Ing. Vendula Kasperová
oddělení ochrany prostředí a vodního hospodářství

Příloha pro zástupce žadatele: schválený kanalizační řád
Doručí se:
(na doručenku)
Ing. Vlastimil Novotný, U Hřiště 212, 541 02 Trutnov
(na dodejku)
Obec Chotěvice, Chotěvice čp. 275, 543 76 Chotěvice
Město Hostinné, Náměstí 69, 543 71 Hostinné
a.a.
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