Městská část Praha 19
Úřad městské části,
se sídlem: Semilská 43/1, 197 00 Praha 9 - Kbely
ID DS: ji9buvp

Odbor životního prostředí, dopravy
a místního hospodářství
detašované pracoviště: Železnobrodská 825, Praha 9 - Kbely
Č.j.: P19 6953/2019/OŽPD/Mar
Sp.zn.: SZ P19 6953/2019/2
Vyřizuje: Mgr. Bc. Tomáš Marek
E-mail: Marek.Tomas@kbely.mepnet.cz
Tel.: 286 855 636

V Praze dne: 8.11.2019

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ,
POZVÁNKA KÚSTNÍMU JEDNÁNÍ
(schválení Kanalizačního řádu kanalizace pro pobočnou čistírnu odpadních vod Vinoř)

(veřejnou vyhláškou)
Odbor životního prostředí, dopravy a místního hospodářství Úřadu městské části Praha 19
(dále jen „OŽPD ÚMČ Praha 19“) obdržel od žadatele – společnosti Pražská
vodohospodářská společnost a.s., se sídlem Žatecká 110/2, 110 00 Praha 1, IČ 25656112
(zastupující na základě plné moci vlastníka technické infrastruktury – Hlavní město Prahu, se
sídlem Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1, IČ 00064581) dne 29.10.2019 žádost pod č.j.
P19 6953/2019 o schválení Kanalizačního řádu kanalizace pro pobočnou čistírnu
odpadních vod Vinoř (dále jen „PČOV Vinoř“).
OŽPD ÚMČ Praha 19, jako speciální stavební úřad, příslušný podle ust. § 15 odst. 1 písm. d)
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „stavební zákon“) a jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle ust. § 106 odst. 1
zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „vodní zákon“), podle ust. § 27 odst. 1 zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a
kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (dále jen „zákon o
vodovodech a kanalizacích“), podle ust. § 32 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze,
ve znění pozdějších změn a doplňků a dále podle vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou
se vydává Statut hl. m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů, a místně příslušný podle ust. § 11
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“)
o zn a m u j e
všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům dle ust. § 47 správního řádu a
ust. § 115 odst. 8 vodního zákona zahájení řízení ke schválení
Kanalizačního řádu kanalizace pro pobočnou čistírnu odpadních vod Vinoř.
Stávající platný kanalizační řád byl schválen rozhodnutím, vydaným dne 9.3.2015 pod č.j.
P19 1265/2015/OŽPD/O s platností do 31.12.2019. Žadatel požaduje schválení kanalizačního
řádu na dobu 10 let.
1/3

K projednání předložené žádosti svoláváme ústní jednání na

čtvrtek 28. listopadu 2019 v1000 hodin
se schůzkou pozvaných v zasedací místnosti Úřadu městské části Praha 19, Semilská 43/1,
197 00 Praha 9 - Kbely (1. patro).
V souladu s ust. § 115 odst. 8 vodního zákona mohou účastníci řízení a dotčené orgány
uplatnit závazná stanoviska a námitky, popřípadě důkazy ke všem podkladům i ke
způsobu jejich zjištění, popřípadě navrhnout jejich doplnění nejpozději při ústním
jednání. Na později podané námitky nebo připomínky nebude možno brát zřetel dle ust.
§ 115 odst. 8 vodního zákona.
Účastníci řízení a dotčené orgány mohou nahlédnout do podkladů pro vydání rozhodnutí
v kanceláři vodoprávního úřadu na Úřadu městské části Praha 19, odboru životního prostředí,
dopravy a místního hospodářství, Železnobrodská 825, Praha 9 - Kbely v úředních hodinách
nebo po telefonické domluvě (tel: 286 855 636).
Dle ust. § 33 odst. 1 správního řádu si může účastník řízení zvolit zmocněnce. Zmocnění k
zastoupení se prokazuje písemnou plnou mocí.
Pokud účastníci řízení a dotčené orgány nehodlají uplatnit námitky a připomínky
k projednávané záležitosti, není jejich přítomnost při ústním jednání nezbytná.

Bc. Blanka Pokorná, DiS.
vedoucí odboru životního prostředí,
dopravy a místního hospodářství
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Rozdělovník:
1. Účastník řízení dle ust. § 27 odst. 1 správního řádu (žadatel):
- PVS a.s., Žatecká 110/2, 110 00 Praha 1
2. Účastníci řízení dle ust. § 27 odst. 2 a 3 správního řádu
- s ohledem na velký počet účastníků řízení doručováno veřejnou vyhláškou s vyvěšením
na úřední desce ÚMČ Praha 19 a ÚMČ Praha - Vinoř po dobu 15 dnů
3. Na vědomí:
- PVK, a.s., Ke Kablu 971/1, 102 00 Praha
- Povodí Labe, s.p., Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové
- MČ Praha - Vinoř, Bohdanečská 97, 190 17 Praha - Vinoř
- ČIŽP, Oblastní inspektorát Praha, Oddělení ochrany vod, Wolknerova 40/11, 160 00
Praha 6 (IDS: 4dkdzty)
- Odbor ochrany prostředí MHMP, Jungmannova 35/29, 111 21 Praha 1
- Hlavní město Praha, Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1
4. Spis

Oznámení bude doručováno veřejnou vyhláškou, a to podle ust. § 25 odst. 2 správního řádu,
vyvěšením na úřední desce ÚMČ Praha 19 a ÚMČ Praha - Vinoř po dobu 15 dnů. Patnáctým
dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou.

3/3

