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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

OZNÁMENÍ
O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ
Obec Svojetice, IČO 00240834, Na Kopci č.p. 14, Svojetice, 251 62 Mukařov
(dále jen "žadatel ") jako vlastník kanalizace pro veřejnou potřebu dne 12.11.2021 podal žádost
o schválení kanalizačního řádu stokové sítě Obce Svojetice
IČME : 2122-761176-00240834-3/1 stoková síť
IČME : 2122-761176-00240834-4/1 čistírna odpadních vod
dle §14 odst.3 zákona č.274/2001Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně
některých zákonů ( zákon o vodovodech a kanalizacích ) ve znění pozdějších předpisů ( dále jen „zákon o
vodovodech a kanalizacích“).
Městský úřad v Říčanech, odbor životního prostředí - vodoprávní úřad, jako orgán veřejné správy na
úseku vodovodů a kanalizací věcně příslušný ve smyslu ustanovení § 25 odst. b) , § 27 odst.1 zákona
č. 274/2001Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů , ve znění
pozdějších předpisů ( dále jen zákon o vodovodech a kanalizacích ) a jako místně příslušný správní
orgán podle ustanovení § 11 odst. 1 písm.a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů ( správní řád), oznamuje podle § 47 odst. 1 zákona č.500/2004 Sb.(„správní řád“) zahájení
řízení o schválení kanalizačního řádu kanalizace pro veřejnou potřebu. Účastníci řízení mohou uplatnit
své námitky, popřípadě důkazy do
10 dnů od doručení tohoto oznámení.
K později uplatněným námitkám, popřípadě důkazům nebude přihlédnuto. Účastníci řízení mohou
nahlížet do podkladů rozhodnutí (Městský úřad v Říčanech, odbor životního prostředí - vodoprávní úřad,
úřední dny Po a St 8:00 - 12:00 a 12:30 - 18:00 hod), popř. po telefonické domluvě.

Poučení:
Účastníci řízení mohou uplatnit námitky, popř. důkazy ve lhůtě výše uvedené.
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Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Ing. Olga Rathouská v.r.
vedoucí oddělení Vodoprávní úřad
oprávněná úřední osoba
otisk úředního razítka
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.
Vyvěšeno dne: ..............................

Sejmuto dne: ....................................

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Obdrží:
účastníci (doručenky)
Obec Svojetice, IDDS: 39aakyt
sídlo: Na Kopci č.p. 14, Svojetice, 251 62 Mukařov
+ ostatní účastníci dle § 27 odst.2 správního řádu- producenti odpadních vod – v souladu s §144
správního řádu veřejnou vyhláškou

ostatní
Povodí Vltavy, státní podnik, závod Dolní Vltava, IDDS: gg4t8hf
sídlo: Grafická č.p. 36, 150 21 Praha 5
k vyvěšení na úřední desku
Obecní úřad Svojetice, IDDS: 39aakyt
sídlo: Na Kopci č.p. 14, Svojetice, 251 62 Mukařov
Městský úřad v Říčanech, úřední deska, Masarykovo náměstí č.p. 53/40, 251 01 Říčany u Prahy

