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OZNÁMENÍ
o zahájení řízení
veřejnou vyhláškou
Městský úřad Příbram, odbor životního prostředí, oddělení vodního hospodářství jako příslušný vodoprávní
úřad oznamuje podle § 47 zák. č. 500/2004 Sb. o správním řádu, ve znění pozdějších předpisů, že na
základě žádosti obce Drahlín, Drahlín č.p. 92, IČ 00242128, bylo dne 21.08.2017 zahájeno správní
řízení. Předmětem řízení je projednání žádosti o schválení „Kanalizačního řádu stokové sítě obce Drahlín,
která je v současné době v celém jejím rozsahu provozovaná obcí Drahlín. Tato kanalizační stoková síť je
v kombinovaná, to tzn. že malá část kanalizace je tlaková. .
Tento kanalizační systém zajišťuje v současné době odkanalizování od cca 520 obyvatel obce.
Hmotnostní znečištění odpadních vod na přítoku čistírny na ukazatel BSK 5 dosahuje cca 250 EO.
Předložený kanalizační řád je vypracovaný dle požadavků vyhlášky č. 428/2001 Sb., v platném znění.
Jelikož se jedná o schválení kanalizačního řádu dané stokové sítě, jsou dotčenými osobami všichni ti, kdo
jsou na danou kanalizaci připojeni domovní kanalizační přípojkou. Určitá práva, ale i povinnosti jsou
kanalizačním řádem potažmo zákonem č. 274/2001 Sb. v platném znění vztaženy na každého producenta
odpadních vod na dané stokové síti. Určitá práva a povinnosti jsou kladena i na vlastníka, případně
provozovatele kanalizace. Tento vzájemný vztah je upraven především zákonem č. 274/2001 Sb., o
vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, v platném znění a je
podrobněji specifikován ve vyhlášce č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb.
Na základě uvedených skutečností je oznámení o zahájení řízení provedeno formou „veřejné vyhlášky“
dle ustanovení §144, odst. 2 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.
Účastníci řízení mohou nahlédnout do předloženého „Kanalizačního řádu“ na MěÚ Příbram, odboru
životního prostředí, oddělení vodního hospodářství vždy ve stanovené úřední dny, tzn. pondělí a středa
v době úředních hodin (8:00 – 12:00 a 13:00 – 17:00) a případné připomínky k vedenému správnímu řízení
podávat do termínu 10 dnů po posledním dni vyvěšení této veřejné vyhlášky.
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Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů způsobem ve městě Příbrami, obci Drahlín obvyklém.
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Rozdělovník:
Obec Drahlín
Ostatní účastníci řízení – formou veřejné vyhlášky
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- se žádostí o
vyvěšení této veřejné vyhlášky po stanovenou dobu, opatřit datem
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