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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Schválení kanalizačního řádu splaškové kanalizace pro městys Netvořice
Městský úřad Benešov, Odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad věcně příslušný podle ustanovení
§ 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých
zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), ustanovení § 66 zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“), a místně
příslušný správní orgán podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „správní řád“), vydává toto

ROZHODNUTÍ
Na základě žádosti z 27. 02. 2020, předložených podkladů a provedeného vodoprávního řízení, schvaluje
účastníkovi řízení podle ustanovení § 27 odst. 1 správního řádu, kterým je právnická osoba
Městys Netvořice, se sídlem Mírové náměstí č. p. 19, 257 44 Netvořice, IČO: 00232360 (zastoupen
starostkou Monikou Šlehobrovou )
kanalizační řád podle ustanovení § 14 odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro
veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších
předpisů, a to pro splaškovou kanalizaci Netvořice, k. ú. Netvořice, kraj Středočeský; č. hydrologického
pořadí 1-09-03-1760-0-00; zpracovaný v říjnu 2019 Ing. Milošem Kokešem, se sídlem Na Svahu 922, 674 01
Třebíč, IČO: 40462200.
Kanalizační řád se schvaluje na dobu pěti let, a to ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí,
s následujícími podmínkami:
1. Při změně skutečností rozhodných pro provoz veřejné kanalizace a před vypršením platnosti
kanalizačního řádu, je provozovatel povinen provést aktualizaci kanalizačního řádu a předložit jej
vodoprávnímu úřadu ke schválení.
2. Toto rozhodnutí bude přiloženo ke kanalizačnímu řádu jako jeho součást.
3. Do veřejné kanalizace mohou být vypouštěny odpadní vody splaškového charakteru z domácností,
staveb občanské vybavenosti a drobných provozoven, a to pouze v míře znečištění uvedené
v kanalizačním řádu.
4. Do veřejné kanalizace nesmějí být vypouštěny:
 látky, které nejsou odpadními vodami (tyto látky jsou uvedeny v kanalizačním řádu)
 dešťové vody ze střech a zpevněných ploch
 balastní vody (přepady ze studní, drenáže)
 odpadní vody z chovu hospodářských zvířat
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 vody s obsahem ropných látek a tuků
 technologické a průmyslové odpadní vody.
5. Provozování veřejné kanalizační sítě v Netvořicích bude prováděno v souladu se zákonem
o vodovodech a kanalizacích a jeho prováděcími předpisy.
Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu podle ustanovení § 27 odst. 1
správního řádu:
Městys Netvořice, se sídlem Mírové náměstí č. p. 19, 257 44 Netvořice, IČO: 00232360

Odůvodnění
Provozovatel podal 27. 02. 2020 u Odboru životního prostředí žádost o schválení kanalizačního řádu
splaškové kanalizace pro veřejnou potřebu v Netvořicích, k. ú. Netvořice, kraj Středočeský; č.
hydrologického pořadí 1-09-03-1760-0-00. Vlastníkem i provozovatelem kanalizace je Městys Netvořice.
Dnem podání žádosti bylo zahájeno vodoprávní řízení.
K žádosti bylo doloženo:
 Kanalizační řád z října 2019, který vypracoval Ing. Miloš Kokeš, se sídlem Na Svahu 922, 674 01
Třebíč, IČO: 40462200
 Vyjádření správce dotčeného vodního toku – Lesy ČR, s.p. - oblast povodí Vltavy, Benešov č.j.
LCR954/001573/2020 z 19.03.2020
 Vyjádření České inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Praha, oddělení ochrany vod č.j.
ČIŽP/41/2020/4092 z 01.04.2020
 Stanovisko správce povodí - Povodí Vltavy s.p. ZDV Praha 5 zn. PVL-13886/2020/240-Pl
z 21.02.2019.
Předložený kanalizační řád uvádí, že Městys Netvořice má v současné době i s osadami 1137 obyvatel
(výhledový počet je 1 300 obyvatel), z toho cca 960 obyvatel městyse bude napojených na kanalizaci.
Z přilehlých osad budou splaškové vody na veřejnou ČOV sváženy. Pro odvádění odpadních vod je
v Netvořicích vybudována jednotná gravitační kanalizační síť. Celková délka kanalizace je 8 159,6 m. Na
kanalizaci bude napojeno 282 kanalizačních přípojek. Pro čištění odpadních vod z městyse je vybudována
mechanicko-biologická ČOV s kapacitou 1665 EO. Přečištěné odpadní vody jsou vypouštěny do
Netvořického (Brejlovského) potoka (IDVT 10256975).
Stavba ČOV a kanalizace včetně nakládání s vodami byly povoleny rozhodnutím MěÚ Benešov, odbor ŽP č.j.
MUBN/90040/2019/OVH ze dne 28.12.2016, nabylo právní moci dne 01.02.2017. Následně byl povolen
rozhodnutím č.j. MUBN/17259/2019/OVH ze dne 31.10.2019 zkušební provoz vodního díla na dobu
jednoho roku.
V Netvořicích vznikají odpadní vody tohoto charakteru:
- splaškové odpadní vody komunální z bytového fondu
- splaškové odpadní vody od ostatních producentů odpadních vod – z občanské vybavenosti, firem a
drobných provozoven.
Ostatní producenti odpadních vod – firmy a organizace:
 ALLCOMP a.s., Zelená 65, 257 44 Netvořice
 GALMET spol. s r.o., Pod strání 189, 257 44 Netvořice
 EICHHORN Produktions spol. s r.o., Krátká 257 44 Netvořice
 Čerpací stanice Petrol , Pražská, 257 44 Netvořice
 AutoŘezníček s.r.o., Školní 283, 257 44 Netvořice
 Jiří Kubásek, Nová 126, 257 44 Netvořice
 Restaurace „Na Radnici“, Mírové nám. 19, 2527 44 Netvořice (osazen lapák tuků)
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 Základní škola Netvořice, Školní 171, 257 44 Netvořice(osazen lapák tuků)
 Hasičská zbrojnice, Hrubínova 190, 257 44 Netvořice (osazen lapol)
 Autolakovna a klempírna Stránský, Malostranská 130, 257 44 Netvořice.
Další podrobnosti jsou uvedeny v kanalizačním řádu z října 2019, který zpracoval Ing. Miloš Kokeš, se
sídlem Na Svahu 922, 674 01 Třebíč, IČO: 40462200.
Vodoprávní úřad stanovil okruh účastníků řízení podle ustanovení § 27 odst. 1 správního řádu
(provozovatel, případně další dotčené osoby):
 Městys Netvořice
podle ustanovení § 27 odst. 2 a 3 správního řádu stanovil okruh účastníků řízení (další dotčené osoby):
 Lesy ČR, s.p., Správa toků – oblast povodí Vltavy; ALLCOMP a.s., GALMET spol. s r.o., EICHHORN
Produktions spol. s r.o., Čerpací stanice Petrol, AutoŘezníček s.r.o., Jiří Kubásek, Restaurace „Na
Radnici“, Základní škola Netvořice, Autolakovna a klempírna Stránský
podle ustanovení § 27 odst. 2 a odst. 3 správního řád stanovil okruh účastníků řízení dle ustanovení § 25
odst. 1 správního řádu (neznámí účastníci řízení) – ostatní producenti odpadních vod v městysi Netvořice
s napojením na veřejnou kanalizaci.
Vodoprávní úřad oznámil účastníkům řízení a dotčeným orgánům státní správy zahájení vodoprávního
řízení oznámením ze dne 08. 06.2020 (č. j. MUBN/81635/2020/OVH). Zároveň upozornil, že účastníci řízení
mohou uplatnit své námitky a připomínky, a dotčené orgány státní správy sdělit svá stanoviska, nejpozději
ve lhůtě do 10 dnů ode dne doručení oznámení. Oznámení bylo doručeno všem účastníkům řízení
v zákonem stanovené lhůtě, před vydáním tohoto rozhodnutí.
Vodoprávní úřad doručoval veřejnou vyhláškou, v souladu s ustanovením § 144 správního řádu, jelikož se
jedná o řízení s velkým počtem účastníků, a to s více než 30 účastníky.
Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
 účastníci neuplatnili návrhy a námitky.
Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:
 účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.
Kanalizační řád je zpracovaný podle ustanovení § 24 vyhlášky č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon
č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon
o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů.
Na základě provedeného vodoprávního řízení, dospěl vodoprávní úřad k závěru, že schválení kanalizačního
řádu není v rozporu s vodohospodářskými zájmy, ani jinými zájmy společnosti. S ohledem na tyto
skutečnosti:
 ve výroku schválil kanalizační řád a podmínkami uložil dodržování opatření v něm uvedených;
a rozhodl jak shora uvedeno.

Poučení účastníků
Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání, podle ustanovení § 81 správního řádu, v němž se uvede,
v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí
nebo řízení, jež mu předcházelo, do 15 dnů ode dne jeho doručení, ke Krajskému úřadu Středočeského
kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5, podáním učiněným u Odboru životního prostředí MěÚ Benešov.
Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení.
Odvolání jen proti odůvodnění je nepřípustné.
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Schválený kanalizační řád bude žadateli předán po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

Ing. Blanka Rittigová v. r.
odborný referent

otisk úředního razítka

Tato vyhláška musí být zveřejněna na úřední desce ÚMě Netvořice a též způsobem umožňujícím dálkový
přístup po dobu 15 dnů. Vyhlášku s datem vyvěšení a sejmutí zašle ÚMě neprodleně na Odbor životního
prostředí po uplynutí této lhůty.
Rozdělovník
Účastníci řízení – ustanovení § 27 odst. 1 správního řádu (do vlastních rukou)
 Městys Netvořice – IDDS: jgzatu8
Účastníci řízení – ustanovení § 27 odst. 2 a odst. 3 správního řádu (do vlastních rukou)
 Lesy ČR, s.p., Správa toků – oblast povodí Vltavy, IDDS: e8jcfsn
 ALLCOMP a.s., Zelená 65, 257 44 Netvořice,IDDS: xwzcqty
 GALMET spol. s r.o., Pod strání 189, 257 44 Netvořice, IDDS: ezu33tn
 EICHHORN Produktions spol. s r.o., Krátká 257 44 Netvořice, IDDS: baf2eqj
 Čerpací stanice Petrol , Pražská, 257 44 Netvořice
 AutoŘezníček s.r.o., Školní 283, 257 44 Netvořice
 Jiří Kubásek, Nová 126, 257 44 Netvořice
 Restaurace „Na Radnici“, Mírové nám. 19, 257 44 Netvořice
 Základní škola Netvořice, Školní 171, 257 44 Netvořice, IDDS: m73mpa8
 Autolakovna a klempírna Stránský, Malostranská 130, 257 44 Netvořice
Účastníci řízení – ustanovení § 27 odst. 2 a odst. 3 správního řádu (veřejnou vyhláškou)
 dle ustanovení § 25 odst. 1 správního řádu neznámí účastníci řízení – ostatní producenti odpadních vod
v městysi Netvořice s napojením na veřejnou kanalizaci
Na vědomí
 Povodí Vltavy, s.p., závod Dolní Vltava, IDDS: gg4t8hf
 ČIŽP, Oblastní inspektorát Praha, Oddělení ochrany vod, IDDS: 4dkdzty
 Vodohospodářská společnost Benešov, s.r.o., IDDS: ts2a5gr

www.benesov-city.cz
IČO 002 31 401
ČS a.s. Benešov, č. ú.: 19-0320035309/0800

