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Rozhodnutí o schválení kanalizačního řádu

ROZHODNUTÍ
Městský úřad Česká Lípa, odbor životního prostředí, jako věcně příslušný podle ustanovení § 104
odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 zákona číslo 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen vodní zákon), a jako místně příslušný vodoprávní úřad podle
ustanovení § 11 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:
Výroková část:
Podle ustanovení § 115 vodního zákona v souladu s § 14 zákona číslo 274/2001 Sb., o vodovodech a
kanalizacích pro veřejnou potřebu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vodovodech a
kanalizacích)
s ch v a l u j e
provozovateli kanalizace Severočeským vodovodům a kanalizacím, a.s., Přítkovská 1689, 415 50
Teplice, IČ: 49 09 94 51 „Kanalizační řád pro jednotný kanalizační systém obce zakončený
čistírnou odpadních vod Mimoň“.
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.
3. Platnost kanalizačního řádu se omezuje do doby přepojení kanalizačního systému na ČOV
Hradčany, nejpozději však do 31.10.2015.
Odůvodnění:
Městský úřad Česká Lípa, odbor životního prostředí obdržel dne 19.07.2010 od společnosti
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice, IČ: 49 09 94 51, žádost o
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schválení „Kanalizační řád pro jednotný kanalizační systém obce zakončený čistírnou odpadních vod
Mimoň“.
Dnem podání žádosti bylo zahájeno správní řízení.
Městský úřad Česká Lípa, odbor životního prostředí, oddělení vodoprávního úřadu v rámci
vodoprávního řízení přezkoumal žádost s předloženými doklady a dospěl k závěru, že kanalizační řád
obsahuje předepsané náležitosti a byl vypracován v souladu s platnými rozhodnutími vodoprávního
úřadu, Městského úřadu Česká Lípa, odboru životního prostředí. Rozhodnutí o schválení
kanalizačního řádu je vydáno na časově omezenou dobu.
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 v souladu s ustanovením § 115 vodního zákona bezodkladně.

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 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).

Rozdělovník:
OBDRŽÍ:
Účastníci řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu):
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
Účastníci řízení (§ 27 odst. 2 správního řádu) :
Město Mimoň

Ing. Alexandra Píšková
referent vodního hospodářství
vodoprávního úřadu
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Na vědomí:
Severočeská vodárenská společnost a.s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
Povodí Ohře, s.p., Chomutov, závod Terezín, Pražská 319, 411 55 Terezín

Příloha:
3 x kanalizační řád
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náměstí T. G. Masaryka čp. 1
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Adresa sídla pracoviště:
ul. Panská (budova F)
470 36 Česká Lípa
e-mail: piskova@mucl.cz

