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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 7766/2019/OŽPD/Mar                                                             V Praze dne: 2.12.2019          

Sp.zn.: SZ P19 6953/2019/3 

Vyřizuje: Mgr. Bc. Tomáš Marek 

E-mail: Marek.Tomas@kbely.mepnet.cz 

Tel.: 286 855 636 
                                                                                                   

 

R O Z H O D N U T Í  
 

(Kanalizační řád 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“), 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. 2 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“), na základě žádosti o schválení Kanalizačního řádu kanalizace pro 

pobočnou čistírnu odpadních vod Vinoř (dále jen „kanalizační řád PČOV Vinoř“), 

doručené dne 29.10.2019 pod č.j. P19 6953/2019, kterou podal žadatel – Hlavní město 

Praha, se sídlem Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1,  

IČ 00064581, které je na základě plné moci zastupováno společností Pražská 

vodohospodářská společnost a.s., se sídlem Žatecká 110/2, 110 00 Praha 1, IČ 25656112,  

a dále na základě zjištěných skutečností 
 

schvaluje 

podle ust. § 14 odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou 

potřebu a o změně některých zákonů (dále jen „zákon o vodovodech a kanalizacích“)  

kanalizační řád, 

jehož předmětem je: 

kanalizace pro veřejnou potřebu v povodí PČOV Vinoř, vypracovaný správcem 

kanalizace pro veřejnou potřebu – společností Pražská vodohospodářská společnost a.s. 

v červenci 2019. 
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Kanalizační řád se schvaluje za těchto podmínek: 

1. Platnost kanalizačního řádu se stanovuje pro období od 1.1.2020 do 31.12.2029. 

2. Vypouštění odpadních vod do kanalizace se bude řídit podmínkami stanovenými 

v Kanalizačním řádu, který se potvrzený předává navrhovateli po nabytí právní moci 

tohoto rozhodnutí. 

3. Kanalizační řád bude průběžně aktualizován v návaznosti na změny, které mají vliv na 

tento kanalizační řád (např. novely právních předpisů, vydaná správní rozhodnutí a jiná 

opatření apod.). 

4. Při významnějších změnách podmínek, za kterých byl tento Kanalizační řád schválen, 

bude provedena aktualizace tohoto Kanalizačního řádu a vodoprávnímu úřadu bude podána 

žádost k jeho schválení. 
 

Účastník řízení dle ust. § 27 odst. 1 správního řádu: 
4 

 

- Hlavní město Praha, se sídlem Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1, IČ 00064581, které je 

na základě plné moci zastupováno společností Pražská vodohospodářská společnost a.s., se 

sídlem Žatecká 110/2, 110 00 Praha 1, IČ 25656112. 
 

O d ů v o d n ě n í 
 

Dne 29.10.2019 podal žadatel – Hlavní město Praha, se sídlem Mariánské náměstí 2, 110 01 

Praha 1, IČ 00064581, které je na základě plné moci zastupováno společností Pražská 

vodohospodářská společnost a.s., se sídlem Žatecká 110/2, 110 00 Praha 1, IČ 25656112 

žádost pod č.j. P19 6953/2019 o schválení Kanalizačního řádu PČOV Vinoř.  

Žadatel požaduje schválení nového kanalizačního řádu PČOV Vinoř na dobu 10 let, tzn. pro 

období 1.1.2020 – 31.12.2029. Platnost stávajícího kanalizačního řádu PČOV Vinoř, který byl 

schválen rozhodnutím, vydaným OŽPD ÚMČ Praha 19 dne 9.3.2015 pod č.j.  

P19 1265/2015/OŽPD/O, končí dne 31.12.2019.  

Dnem podání žádosti bylo dle ust. § 44 odst. 1 správního řádu zahájeno správní řízení. 

 

Rozsah a obsah kanalizačního řádu stanoví ust. § 24 vyhlášky č. 428/2001 Sb., kterou se 

provádí zákon o vodovodech a kanalizacích. 

K žádosti bylo předloženo: 

- nový kanalizační řád PČOV Vinoř, dat. 07/2019, 

- vyjádření ČIŽP ze dne 26.9.2019, zn. ČIŽP/41/2019/12297, 

- oprava vyjádření ČIŽP ze dne 30.9.2019, zn. ČIŽP/41/2019/12474, 

- vyjádření PVK, a.s. ze dne 9.9.2019, zn. O19310174412/TŘ, 

- stanovisko Povodí Labe, s.p. ze dne 14.10.2019, č.j. PLa/2019/039635, 

- plná moc k zastupování vlastníka technické infrastruktury. 

 

Odůvodnění stanovených podmínek rozhodnutí 
 

Podmínka č. 1 stanovuje platnost kanalizačního řádu – vodoprávní úřad vyhověl žádosti a 

stanovil požadovanou dobu platnosti v souladu s ust. § 9 odst. 2 vodního zákona. 

Podmínka č. 2 vychází z platné legislativy a stanovuje, že vypouštění odpadních vod do 

kanalizace pro veřejnou potřebu musí být v souladu s platným kanalizačním řádem. 

Podmínky č. 3 a 4 stanovují nutnost aktualizace schváleného kanalizačního řádu v případech, 

kdy dojde k takovým změnám, které vyžadují nové schválení. 

 



 3/4 

Vymezení okruhu účastníků řízení 

Okruh účastníků řízení byl stanoven v souladu s ust. § 27 správního řádu takto: 

1) Účastníkem řízení o žádosti je podle ust. § 27 odst. 1 správního řádu žadatel: 

- Hlavní město Praha, se sídlem Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1, IČ 00064581, které 

je na základě plné moci zastupováno společností Pražská vodohospodářská společnost 

a.s., se sídlem Žatecká 110/2, 110 00 Praha 1, IČ 25656112. 

2) Účastníky řízení podle ust. § 27 odst. 2 správního řádu jsou též další dotčené osoby, 

pokud mohou být rozhodnutím přímo dotčeny ve svých právech nebo povinnostech: 

- v tomto případě se jedná zejména o všechny producenty odpadních vod (s ohledem na 

velký počet účastníků je doručováno veřejnou vyhláškou). 

 

Oznámení zahájení řízení 
 
 

OŽPD ÚMČ Praha 19 oznámil v souladu s ust. § 47 správního řádu zahájení řízení všem 

známým účastníkům řízení přípisem ze dne 8.11.2019, č.j. P19 6953/2019/OŽPD/Mar. 

Uvedeným přípisem bylo svoláno ústní jednání na 28.11.2019. Z ústního jednání byl sepsán 

protokol. Jelikož se jedná o řízení s velkým počtem účastníků, oznámení bylo doručováno 

také veřejnou vyhláškou, a to vyvěšením na úřední desce ÚMČ Praha 19 a ÚMČ  

Praha - Vinoř po dobu 15 dnů.  
 

K datu konání ústního jednání, ani ke dni vydání tohoto rozhodnutí nikdo nepodal 

žádné námitky nebo připomínky k projednávané věci. 
 

Závěr 

Vodoprávní úřad v řízení zajistil úplnost podkladů pro rozhodnutí a umožnil účastníkům 

řízení se s nimi seznámit a uplatnit k nim námitky nebo připomínky. K ochraně veřejných 

zájmů vodoprávní úřad přezkoumal žádost a na základě posouzení předložených dokladů a 

odborných vyjádření a stanovisek, neshledal důvody bránící schválení Kanalizačního řádu 

PČOV Vinoř. Ke dni vydání tohoto rozhodnutí nikdo nepodal žádné námitky ani připomínky 

k projednávané věci. 

S ohledem na výše uvedené rozhodl vodoprávní úřad tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto 

rozhodnutí. 

Upozornění pro žadatele: 

K vypouštění odpadních vod z PČOV Vinoř do vodního toku je dle ust. § 8 odst. 1 písm. c) 

vodního zákona potřeba platné povolení k nakládání s vodami. Toto povolení je vydáváno na 

časově omezenou dobu – dle ust. § 9 odst. 2 vodního zákona nejdéle na dobu 10 let. Věcně 

příslušným správním orgánem k vydání tohoto povolení je pro PČOV Vinoř vodoprávní úřad 

Odboru ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy.  

 
 

P o u č e n í  ú č a s t n í k ů  
 

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ust. § 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 ode dne jeho oznámení k Magistrátu hl.m. Prahy, odboru ochrany prostředí, se sídlem 

Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1, podáním učiněným u Úřadu městské části Praha 19, 

odboru životního prostředí, dopravy a místního hospodářství. Odvolání se podává dle  

ust. § 82 odst. 2 správního řádu s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal 
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správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný 

počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Úřad městské části Praha 19. Podané odvolání 

má v souladu s ust. § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti 

odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. 

 
 

 

 

 

                                                                                              

                                                                                           Bc. Blanka Pokorná, DiS. 

          vedoucí odboru životního prostředí, 

            dopravy a místního hospodářství 
 

                 

                                                                                            

 

 

 

 

Příloha pro žadatele po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí: schválený kanalizační řád. 
-  

Dle ust. § 75 odst. 2 správního řádu, správní orgán na požádání účastníka opatří 

doložkou právní moci stejnopis rozhodnutí, který byl účastníkovi doručen. 

 

 

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 

 

 

 

Rozhodnutí 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. 
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