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Schválení kanalizačního řádu 

R O Z H O D N U T Í 

 

Výroková část: 

 

Městský úřad Česká Lípa, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad jako věcně příslušný 

vodoprávní úřad podle ustanovení § 27 odst. 2 písm. c) zákona číslo 274/2001 Sb., o vodovodech 

a kanalizacích pro veřejnou potřebu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o 

vodovodech a kanalizacích“), a jako místně příslušný správní orgán podle ustanovení 30 odst. 1 

zákona o vodovodech a kanalizacích a ustanovení § 11 odst. 1 písm. a) zákona číslo 500/2004 

Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), na základě posouzení 

veškerého spisového materiálu ve věci, rozhodl takto: 

Podle ustanovení § 14 odst. 3 zákona o vodovodech a kanalizacích  

 

s ch v a l u j e 

 

provozovateli kanalizace společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., IČ 49099451, 

Přítkovská č.p. 1689/14, 415 01 Teplice, jako účastníku řízení ve smyslu § 27 odst. 1 správního 

řádu „Kanalizační řád“ pro splaškový kanalizační systém města Žandov zakončený čistírnou 

odpadních vod. 

 

Kanalizační řád se schvaluje za těchto podmínek: 

1. Kanalizační řád bude dle potřeby průběžně aktualizován a doplňován, přičemž zásadní změny 

budou neprodleně nahlášeny příslušnému vodoprávnímu úřadu. 

2. S obsahem kanalizačního řádu budou obeznámeni všichni zaměstnanci spravující tento 

kanalizační systém, včetně majitelů nemovitostí na něj napojených. 

 

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: 

Severočeská vodárenská společnost a.s., Přítkovská č.p. 1689/14, 415 01 Teplice 

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Přítkovská č.p. 1689/14, Trnovany, 415 0 Teplice 1 

Město Žandov, Náměstí č.p. 82, 471 07 Žandov u České Lípy  
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Producenti odpadních vod napojení na veřejnou kanalizaci v Žandově a osoby, jejichž práva 

mohou být rozhodnutím přímo dotčena. 

 

Oprávněnou osobou byla v tomto řízení určena Ivana Rývorová, referent vodního hospodářství. 

 

Odůvodnění: 

Městský úřad Česká Lípa, odbor životního prostředí obdržel dne 18. listopadu 2022 od 

společnosti Severočeská vodárenská společnost a.s., IČ 49099469, Přítkovská č.p. 1689/14,  

415 01 Teplice, kterou zastupuje společnost Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.,  

IČ 49099451, Přítkovská č.p. 1689/14, 415 01 Teplice, žádost o schválení Kanalizačního řádu 

města Žandov. 

 

V řízení bylo zkoumáno, zda mohou být přímo dotčena vlastnická nebo jiná práva účastníků 

řízení.  Na základě výsledku byl stanoven okruh účastníků správního řízení ve smyslu ustanovení 

§ 27 odst. 1 a 2 správního řádu. Okruh účastníků řízení je vymezen ve výrokové části tohoto 

rozhodnutí. Účastníky vedeného správního řízení jsou: žadatel a provozovatel kanalizace 

společnost Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.; vlastník kanalizace Severočeská vodárenská 

společnost a.s. a další dotčené osoby, které mohou být rozhodnutím vodoprávního úřadu přímo 

dotčeny ve svých právech nebo povinnostech. Dle posouzení vodoprávního úřadu nebudou 

vlastnická nebo jiná práva dalších osob rozhodnutím přímo dotčena.  

 

Městský úřad Česká Lípa, odbor životního prostředí, vodoprávní úřad v souladu  

s ustanovením § 47 odst. 1 správního řádu oznámil veřejnou vyhláškou a přípisem ze dne  

8. prosince 2022 pod č. j.: MUCL/147218/2022, spisová značka MUCL/32313/2022/OŽP/IR, 

účastníkům řízení zahájení správního řízení ve věci návrhu ze dne 18. listopadu 2022. Městský 

úřad Česká Lípa, odbor životního prostředí, upustil od ústního jednání, jelikož žádost 

poskytovala dostatečný podklad pro posouzení kanalizačního řádu a pro stanovení případných 

podmínek k provozu kanalizace, v přípisu stanovil účastníkům řízení lhůtu k uplatnění svých 

námitek v termínu do 15 dnů od převzetí oznámení o zahájení řízení a po sejmutí oznámení 

z úřední desky. Přičemž 15. den byl posledním dnem oznámení. Ve stanoveném termínu ani před 

vydáním rozhodnutí nebyly uplatněny žádné připomínky či námitky účastníků řízení. 

 

Zpracovatelem kanalizačního řádu je za společnost Severočeské vodovody a kanalizace a.s.  

Ing. Petra Otmarová.  

 

Městský úřad Česká Lípa, odbor životního prostředí, v rámci správního řízení přezkoumal žádost 

s předloženými doklady a dospěl k závěru, že kanalizační řád obsahuje předepsané náležitosti a 

byl vypracován v souladu s platnými rozhodnutími o povolení k nakládání s vodami.  

 

Na základě výše uvedených skutečností a po posouzení veškeré dokumentace Městský úřad 

Česká Lípa, odbor životního prostředí nezjistil žádné skutečnosti bránící vydání předmětného 

rozhodnutí a rozhodl způsobem uvedeným ve výroku rozhodnutí. 

 

Poučení účastníků: 

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 a § 83 odst. 1 

správního řádu odvolání, ve kterém uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a v čem je 

spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu 
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předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí ke Krajskému úřadu Libereckého 

kraje, podáním učiněným u Městského úřadu Česká Lípa. 

 

Odvolání se podává v počtu stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal vodoprávnímu úřadu a aby 

každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví 

je na jeho náklady Městský úřad Česká Lípa. 

Odvolání musí mít náležitosti dle ustanovení § 82 správního řádu. 

Podané odvolání má odkladný účinek (§ 85 odst.1 správního řádu).  

Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné (§ 82 odst. 1 správního řádu).  

 

Obdrží: 

Účastníci správního řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu): 

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., IDDS: f7rf9ns 

 sídlo: Přítkovská č.p. 1689/14, Trnovany, 415 0 Teplice 1 

 zastoupení pro: Severočeská vodárenská společnost a.s., Přítkovská č.p. 1689/14, 415 01  

                                      Teplice 

Město Žandov, IDDS: p7abaeq 

 sídlo: Náměstí č.p. 82, 471 07 Žandov u České Lípy 

 

Účastníci správního řízení (§ 27 odst. 2 správního řádu): 

Veřejnou vyhláškou: 

Producenti odpadních vod napojení na veřejnou kanalizaci v Žandově a osoby, jejichž práva 

mohou být rozhodnutím přímo dotčena. 

 

 

 

 

Ivana Rývorová 

referent vodního hospodářství 

 

 

Tento dokument se účastníkům správního řízení dle § 144 odst. 6 správního doručuje veřejnou 

vyhláškou, na úřední desce MěÚ Česká Lípa a Městského úřadu Žandov a musí být vyvěšen po 

dobu min. 15 dnů. Současně se zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup na 

internetové adrese www.mucl.cz a www.zandov.cz,  15. den je posledním dnem oznámení. 

 

Datum vyvěšení: ....................     Datum sejmutí: .................... 

 

Současně úřad pro vyvěšení a podání zprávy o vyvěšení potvrzuje, že tato písemnost byla 

zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup podle věty druhé § 25 odst. 2 zákona  

č. 500/2004 Sb. Správní řád, ve znění pozdějších předpisů.   

 

 

    ....................       .................... 

Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení  Podpis oprávněné osoby, potvrzující sejmutí 

Razítko:                                                                     Razítko: 
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