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Číslo jednací: RR-ŽP/2334/2010-Pa Ve Vrchlabí 08.03.2010 
JID: 7953/2010/MUVR 
Vyřizuje: Ing. Milena Paučková 
Telefon: 499 405 704 
E-mail: pauckovamilena@muvrchlabi.cz 
 
 
Účastník řízení podle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb.: 
MUDr. Olga Bisová, Bělohorská 265/29, 169 00 Praha 6, nar. 08.03.1958 
PhDr. Miloš Růžička Ph.D., Na Pískách 946/134, 160 00 Praha 6, nar. 20.02.1973, které na základě 
plné moci zastupují:  
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Oblastní závod Turnov, Vodárenská 1320, 514 01 Jilemnice 
 
Účastníci řízení podle § 27 odst. 2 a odst. 3  zákona č. 500/2004 Sb.: 
Městys Černý Důl, č.p.48, 543 44 Černý Důl 

 
Kanalizační řád stokové sítě Vysoký Svah (Bobí louky) v k.ú. Černý Důl, Pec pod Sněžkou  

 
 

R O Z H O D N U T Í 
 
Městský úřad Vrchlabí - odbor regionálního rozvoje a životního prostředí, jako věcně příslušný 
vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. a) a ustanovení § 105 zákona č. 254/2001 Sb., 
o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní 
zákon“), a jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a dále jako příslušný úřad podle 
ustanovení § 27 zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně 
některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o vodovodech a kanalizacích“) 
 
 
pro: MUDr. Olga Bisová, Bělohorská 265/29, 169 00 Praha 6, nar. 08.03.1958 
 PhDr. Miloš Růžička Ph.D., Na Pískách 946/134, 160 00 Praha 6, nar. 20.02.1973 
 
 
I. schvaluje 
 
podle ustanovení § 14 odst. 3 zákona o vodovodech a kanalizacích kanalizační řád stokové sítě 
Vysoký Svah (Bobí louky) v k.ú. Černý Důl, Pec pod Sněžkou, který zpracovala společnost 
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. v lednu 2010. 
 
 
II. stanovuje podmínky 
 
za kterých se kanalizační řád schvaluje: 

1) Vlastník kanalizace je povinen 1x za dva roky provést revizi platnosti obsahu kanalizačního 
řádu. O této kontrole bude proveden písemný záznam, který bude nedílnou součástí tohoto 
kanalizačního řádu. 
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2) Vlastník kanalizace je povinen změnit nebo doplnit kanalizační řád, změní-li se podmínky, za 
kterých byl schválen. Změny a doplňky zásadního charakteru musí být schváleny vodoprávním 
úřadem. 

 
 
Odůvodnění 
 
Žadatelé, MUDr. Olga Bisová a , PhDr. Miloš Růžička Ph.D., které na základě plné moci zastupují 
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Oblastní závod Turnov, podali dne 29.01.2010 u MěÚ 
Vrchlabí, odboru RR a ŽP žádost o schválení kanalizačního řádu stokové sítě Vysoký Svah (Bobí 
louky) v k.ú. Černý Důl, Pec pod Sněžkou.  
 
Jedná se o oddílnou splaškovou kanalizaci zakončenou ČOV, která je umístěna na st.p.č. 329 v k.ú. 
Černý Důl. Kanalizace odvádí odpadní vody od rekreačních objektů v lokalitě Vysoký Svah v k.ú. 
Černý Důl, Pec pod Sněžkou. 
 
K žádosti byly doloženy tyto doklady: 

- kanalizační řád – 2x 
- dodatek k nájemní smlouvě na pronájem majetkové podstaty ČOV Vysoký Svah 
- plná moc k zastupování udělená PhDr. Milošem Růžičkou Ph.D. MUDr. Olze Bisové 

 
Vodoprávní úřad oznámil dne 08.02.2010 všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům 
státní správy zahájení vodoprávního řízení. Zároveň stanovil osmý dne ode dne jeho doručení jako 
poslední den k uplatnění námitek a stanovisek účastníků řízení a dotčených orgánů státní správy 
s upozorněním, že k později podaným námitkám nebude přihlédnuto. Této možnosti nikdo nevyužil. 

 
Předložený kanalizační řád je zpracován v souladu s vyhláškou č. 428/2001 Sb., v platném znění, 
kterou se provádí zákon o vodovodech a kanalizacích. Při přezkoumání žádosti nebyly shledány 
důvody bránící schválení předloženého kanalizačního řádu. 
 
 
Poučení o odvolání 
 
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 Královehradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové podáním 
učiněným u Městského úřadu Vrchlabí - odboru regionálního rozvoje a  životního prostředí.  

 
Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a 
aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá – li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je 
na jeho náklady Městský úřad Vrchlabí.  

 
Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání 
jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. 
 
 
 
 
Ing. Ján Mihalečko 
vedoucí odboru RR a ŽP otisk úředního razítka  
 
 
 
 
Příloha 
Schválený kanalizační řád bude zaslán po nabytí právní moci rozhodnutí. 
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Rozdělovník 
 
Účastníci řízení 
MUDr. Olga Bisová, Bělohorská 265/29, 169 00 Praha 6, nar. 08.03.1958 
PhDr. Miloš Růžička Ph.D., Na Pískách 946/134, 160 00 Praha 6, nar. 20.02.1973, které na základě 
plné moci zastupují:  
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Oblastní závod Turnov, ID DS: f7rf9ns 
Městys Černý Důl, ID DS: piube4y 
 
Dotčené správní úřady 
Správa KRNAP – OSS, Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí 
 
Na vědomí 
MěÚ Trutnov, odbor životního prostředí, ID DS: 3acbs2c 
 



Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.,
Přítkovská 1689, 415 50 Teplice

Popis: Kanalizace Vysoký Svah

Vystavil: Pěnička Dne: 23.11.2009 Měřítko:  1:2000


