






















































M Ě S T S K Ý  Ú Ř A D  J I L E M N I C E 
O d b o r    ž i v o t n í h o   p r o s t ř e d í 

 
Masarykovo nám. 82, 514 01 Jilemnice, tel: 481 565 111,  fax: 481 565 222, e-mail: posta@mesto.jilemnice.cz 

Č.j.: PDMUJI 1003/2013  R 35   Ukládací znak 231.2    V Jilemnici  11.2.2013 
Spis. zn.: MUJI 259/2013/ŽP                                     
Vyřizuje/linka: Holec /315 
 

ROZHODNUTÍ 
 

Městský úřad Jilemnice, odbor životního prostředí, jako věcně příslušný vodoprávní úřad 
podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“),  a jako místně příslušný správní orgán 
podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„správní řád“), 
 
žadateli (účastníkovi řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu): 
Vodohospodářské sdružení Turnov, Antonína Dvořáka  287, 511 01 Turnov, IČO 49295934 
 

schvaluje 
podle ustanovení § 14 odstavce 3 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro 

veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (dále jen zákon o vodovodech a kanalizacích) 
kanalizační řád pro oddílný kanalizační systém obce Benecko zakončený čistírnou odpadních 
vod Štěpanická Lhota. 
 
Vlastník kanalizace: 
Vodohospodářské sdružení Turnov, Ant. Dvořáka  287, 511 01 Turnov, IČO 49295934 
Provozovatel kanalizace: 
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice, IČO 4909451 
 
Podmínky, za kterých je kanalizační řad schválen: 
1. Do kanalizace mohou být vypouštěny odpadní vody jen v míře znečistění, způsobem a v množství 

stanoveném v kanalizačním řádu. 
2. Platnost kanalizačního řádu končí 31.1.2023.  
3. Změny majitele, provozovatele, apod., je třeba nahlásit příslušnému vodoprávnímu úřadu. 
 
O podaných námitkách účastníků řízení se rozhoduje takto: 
V rámci vodoprávního řízení nebyly podány námitky. 
 

Odůvodnění 
Městský úřad Jilemnice, odbor životního prostředí, obdržel dne 21.1.2013 žádost o schválení 

kanalizačního řádu  pro oddílný kanalizační systém obce Benecko zakončený čistírnou odpadních vod 
Štěpanická Lhota. V řízení žadatele zastupuje na základě předložené plné moci spol. Severočeské 
vodovody a kanalizace, a.s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice, IČO 49099451. 
 

Podle ustanovení § 115 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní 
zákon), ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 
předpisů, oznámil příslušný vodoprávní úřad zahájení vodoprávního řízení všem známým účastníkům 
řízení i dotčeným správním úřadům oznámením č.j.: PDMUJI 1003/2013, spis. zn.: MUJI 259/2013 ze 
dne 25.1.2013 bez ústního jednání (místního šetření)  s upozorněním, že na námitky, které nebudou 
sděleny nejpozději do 10 dnů ode dne doručení oznámení, nebude možno, podle ustanovení § 115 
odst. 8 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění 
pozdějších předpisů,  brát zřetel. 

 

 



 
V řízení byly ze strany vodoprávního orgánu zkoumány náležitosti kanalizačního řádu, 

zejména popis území, technický popis stokové sítě, opatření při haváriích, základní podmínky pro 
vypouštění odpadních vod do kanalizace a další. Protože nebyly vzneseny žádné vážné připomínky, 
bylo rozhodnuto tak jak je uvedeno ve výroku. 
 

Poučení 
 Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 83 odst. 1 správního 
řádu odvolání, ve kterém se uvede v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s 
právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode 
dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Libereckého kraje podáním učiněným u Městského úřadu 
Jilemnice. Odvolání se podává v počtu 3 stejnopisů. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, 
vyhotoví je na jeho náklady Městský úřad Jilemnice. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 
85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. 
 
 
 
 

OTISK ÚŘEDNÍHO RAZÍTKA 
Ing. Václav Myslivec 

       Vedoucí odboru životního prostředí 

 

 

 

 

 
 
Účastníci řízení: 
Vodohospodářské sdružení Turnov, Antonína Dvořáka 287, 511 01 Turnov, IČO 49295934 – 
prostřednictvím zmocněnce Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Přítkovská 1689, 415 50 
Teplice, IČO 49099469 
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice, IČO 49099451 
Obec Benecko 
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