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Povolení k provozování vodovodu nebo kanalizace pro veřejnou potřebu

Rozhodnutí
Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako příslušný
orgán veřejné správy na úseku vodovodů a kanalizací ve smyslu ust. § 25 písm. c) zákona č.
274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů
ve znění pozdějších předpisů a příslušný orgán na úseku přenesené působnosti kraje podle §
28 odst. 2 písm. a) téhož zákona a jako místně příslušný správní orgán podle § 11 odst. 1
písm. a) a b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů
vydává
žadateli podle ustanovení § 6 odst. (2) citovaného zákona, kterým je :
Středočeské vodárny, a.s.
U Vodojemu 3085
272 80 Kladno
IČ: 26196620
s odpovědným zástupcem
Ing. Lenkou Kozlovou
nar. 16.8.1962
bytem Nouzov, Krátká 275, 273 51 Unhošť

povolení k provozování
vodovodu nebo kanalizace pro veřejnou potřebu
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vlastníka:
Vodárny Kladno – Mělník, a.s.
U Vodojemu 3085
272 80 Kladno
IČ : 463 56 991

Předmětem provozování je tento majetek :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

2109-645923-46356991-2/1 – Hostouň, čerpací stanice
2109-683701-46356991-2/1 – Hřebeč, čerpací stanice
2114-681326-46356991-2/1 – Lhotka, čerpací stanice
2114-787957-46356991-2/1 – Liběchovka, čerpací stanice
2114-752843-46356991-2/1 – Spomyšl, čerpací stanice
2114-700282-46356991-2/1 – Stříbrník, čerpací stanice
2109-778303-46356991-2/1 – Velká Dobrá, čerpací stanice
2114-652768-46356991-2/1 – Zahájí, čerpací stanice
2109-689947-46356991-1/2 – Makotřasy, rozvodná vodovodní síť
2117-717100-46356991-1/2 – Nedomice, rozvodná vodovodní síť
2117-717100-46356991-1/1 – Nedomice, přiváděcí řad
2111-706604-46356991-1/2 – Vepřek, rozvodná vodovodní síť
2103-793345-46356991-1/1 – Zlonín, přiváděcí řad

Účastník řízení ve smyslu ust. § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. o správním řádu, ve znění
pozdějších předpisů:
Středočeské vodárny, a.s., U Vodojemu 3085, 272 80 Kladno, IČ: 26196620

Odůvodnění
Dne 9. prosince 2010 obdržel Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a
zemědělství, žádost společnosti Středočeské vodárny, a.s. U Vodojemu 3085, 272 80 Kladno
(dále jen Středočeské vodárny, a.s.), o vydání povolení k provozování vodovodu a kanalizace
vlastníka VKM Kladno – Mělník, a.s., U Vodojemu 3085, 272 80 Kladno, IČ 43356991 (dále
jen VKM Kladno – Mělník, a.s.) v obcích v obcích Hostouň, Lidice, Lhotka, Vysoká –
Strážnice, Spomyšl, Mšeno – Olešno, Velká Dobrá, Chorušice – Zahájí, Makotřasy,
Nedomice, Nová Ves – Vepřek, a Zlonín.
Správní řízení bylo zahájeno v souladu s § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) dnem podání žádosti. Zdejší úřad dopisem č.j.
202650/2010/KUSK ze dne 28. 12. 2010 v souladu s § 47 odst. 1 správního řádu uvědomil
účastníky řízení o zahájeném řízení a dle § 36 odst. 3 téhož zákona jim umožnil vyjádřit se
před vydáním rozhodnutí k jeho podkladům, popřípadě navrhnout jeho doplnění. Ve
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stanovené lhůtě žádný z účastníků řízení nevyužil možnosti vyjádřit se k podkladům
rozhodnutí, námitky ani připomínky nebyly uplatněny.
Žadatel předložil veškeré podklady, které jsou nutné podle § 12 odst. 1 a odst. 2 vyhlášky č.
428/2001 Sb., v aktuálním znění, která je prováděcím předpisem k zákonu o vodovodech a
kanalizacích. K žádosti připojil identifikační čísla uvedené ve vybraných údajích z majetkové
evidence podle § 6 pro vodovody nebo kanalizace, kterých se povolení k provozování
vodovodu nebo kanalizace týká, úředně ověřenou kopii živnostenského oprávnění, kopii
smlouvy, kterou uzavřela osoba podávající žádost s vlastníkem vodovodu na provozování
jeho vodovodu, doklady o vzdělání a praxi odpovědného zástupce a jeho souhlas s uvedením
v žádosti jako odpovědného zástupce provozovatele včetně ověřeného podpisu
Povolení je vydáno na majetek, který je specifikován ve výroku tohoto rozhodnutí. V případě,
že by došlo ke změně výčtu vodovodů pro veřejnou potřebu, pro které bylo vydáno povolení
k provozování, je provozovatel povinen tyto změny krajskému úřadu oznámit do 15 dnů
od jejich změny.
Na základě výše uvedených skutečností bylo zdejším vodoprávním úřadem rozhodnuto tak,
jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

Poučení účastníků :
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat ve lhůtě do 15 dní ode dne jeho oznámení
odvolání k Ministerstvu zemědělství, Těšnov 17, 117 05 Praha 1, podáním učiněným u
Krajského úřadu Středočeského kraje. V odvolání se uvede v jakém rozsahu je rozhodnutí
napadáno a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo
řízení, jež mu předcházelo. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
Odvolání se podává v počtu 16 stejnopisů. Nepodá – li účastník potřebný počet stejnopisů,
vyhotoví je na jeho náklady Krajský úřad Středočeského kraje. Podané odvolání má podle §
85 odst. 1) správního řádu odkladný účinek.

Ing. Jaroslava Wolfová
oprávněná úřední osoba
odborný referent
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Účastníci řízení na dodejku :
1. Vodárny Kladno – Mělník, a. s., U Vodojemu 3085, Kladno, 272 80
2. Středočeské vodárny, a.s., U Vodojemu 3085, Kladno, 272 80
3. Ing. Lenka Kozlová, bytem Nouzov, Krátká 275, doručuje se na adresu Středočeské
vodárny, a.s., U Vodojemu 3085, Kladno, 272 80
4. Obec Hostouň, Kladenská 119, 273 53
5. Obec Lidice, 10. června 1942, 273 54
6. Obec Lhotka, Lhotka 55, 277 31
7. Obec Vysoká – Strážnice, Vysoká 32, 277 24
8. Obec Spomyšl, Spomyšl 120, 277 05
9. Obec Mšeno – Olešno, nám. Míru 1, 277 35
10. Obec Velká Dobrá, Karlovarská 15, 273 61
11. Obec Chorušice – Zahájí, Chorušice 89, 277 37
12. Obec Makotřasy, Makotřasy 11, 273 54
13. Obec Nedomice, Nedomice 78, 277 14
14. Obec Nová Ves – Vepřek, Nová Ves 154, 277 52
15. Obec Zlonín, Zlonín 8, 250 64
Na vědomí :
16. Ministerstvo zemědělství České republiky, odbor vodovodů a kanalizací, Těšnov 17,
Praha 1, 117 05

