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ROZHODNUTÍ
Krajský úřad Královéhradeckého krajc. odbor životního plostiedí a Zemědělství, oddělení
vodního hospodířství (dílc i ,,krajský úřad"). příslušný podle ustanovení § 28 odst. 2 písm. a)
zákoía č.2'71|2o0I Sb,. o vodovodech a kanalizacích pro veieinou potiebu J o Zméné
někte.ých Zákonů (Zákon o vodovodech a kan izacích), v platnén Znění (dále i ,,Zákon
o VaK"). rozhodl podle ustanovení § 6 odst, 8 zákona o vaK takto:
povolení k provozování vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu, vydané krajským
úřadem dne 26. 11. 2oo7 poď í, j.l8932lzPl2o07 -2 se
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Popis
Vodovorl l-JoIní OIešnice
vodovod Debrné
vodovod vcstřev
Kan]ili7ace Dolní c)lešnice

odůvodnění
Žádostí ze dne 9. l 1, 2015, kterou podala obec Dolní olešnice, IČ 00580 i71, se sídlen Dolní
olešnice 39, 543 71 Hostinné, bylo Zahájeno správní iízeníve včci Změny povolení
k provozor,árrí vodovodu a kana]izace pro veřejnou potřcbu vydané krajským úiadem dne
26.11.200'7 podé. j. I8932|ZP/2O07. ato podle ustanovení § 6 odst, 8 zákona o VaK.
Plovozovatelen vodovodu a kanalizace je obec Do]ní olešnice. která Zažádala o Změnu \ ýše
uvedeného povolení k provozování. spočivajícíve Změně výčtu vodovodů nebo kanalizací,
pro které by]o povolení vydáno,

Změna spočír,áve změně soupisu provozovaného majetku, Konkrétně dochází k odebrání
položky Cov Dolní olešnice sICME 521,1-6299l0-00580l71-4/1 a přidání položky
Kana]izace Dolní olcšnice slČME 521.1-629910 00580171-3/1, Kompletní aktualizovaný
výčet identifikačních číselrrrajetkové evidence se tak mčnído následující podoby: 5214629910-00580171-1/1 Vodovod Dolní Olcšnicel 521,1 629910 00580171-1/3 Vodovod
Debmé; 52i4-6299,14-00580171 1/1 Vodovod Vestřev; 5214-629910-00580171 3/l
Kanalizace Dolní olešnice, vlastní< předmětných infraslnrktur Zůstává stcjný ajejím obec
Dolní O]ešnice.

ostamí údaje uvedené v povolení k provozování vodovodu a kana]izace vobci Dolní
o]ešnice, týkajícíse plovozovalele obce Dolní o]ešnice a osoby odborného zástupce
provozovatelc. pana Tng. Jaro,s]ava vrběckého nať. 28. 1l, ]939, tnale bytem Špenielora
1281126, 160 00 Praha 6 Repy, se nemční.Uředně ověřenou kopii dok]adu o vzdělání
a praxi osoby odborného zástupce. Ing. Jaroslava vrběckého. má místníkrajský úřad
k dispozici Ý souvisejících správních řízeních, Vlržil tak ustanovení §6odst, 2 Zákoia

sb., správní iád, v platné1n znění (dále i ,,sp.ívní řád"), ve ktelém je zakotvena
Zásada rychlosti řízení a plocesní ekonomie. Uřednč ověření kopie dok]adu prokazující
odbomost je uvedena ve spise souvisejícíhosprávniho říZenívedenén pod č, j.
1a932/ZP /200,7 2. JID 89364/2007.
č, 500/2004

Zár,oveň krajský úřad posouclil skutečnosti uvedené v ustanovení § 6 odst. 3 zákona o
ktelým je stanoveno. že krajský úiad nevydd povolení k provozování pokudl

vaK,

1. Povolení k provozování vodovodu

2,
3,

a kanalizace, které je piedmětem žádosli o vydání
jiné
povolení,
změny
bylo vydáno
osobě.
o povolení k provozování žádá osoba, které bylo zrušeno povolení k plovozování
podle u§tanovení § 6 odst, 9 zákona o VaK_
Piedchozí povolení k provozování, které je přednětem žádosti o vydání, bylo Zrušeno
podle ustanovení § 6 odst, 9 písm, b) ziikona o vaK a neby] odstraněn důvod vedoucí
ke zruiení predchozrho poVolen í

Podle ustanovení § 36 odst. 3 správního řiidu musí být účastnikům,nestanoví-li Zákon jinak,
před vydáním lozhodnutí ve věci dána možnost vyjádiit se kpodk]adům rozhodnutí.
To se netýká žadatele, pokud sejeho žádosti vplném lozsahu vyhovu.je, a účastnílG,který
se práva vyj á.lřit se k podkladům rozhodnutí vzdal.

Krajský úiad vdaném případě přistoupil piímo k vydání rozhodnutí, protože se hlavnímu
účastnikuřízení, kterým je Obec Dolní O]ešnice (žadatel o změnu povolení k provozování),
v plném rozsahu vyhovuje a zvolený odborný Zístupce provozovatele, Ing. JaIoslav vlběcký,
se v]astnoručnímpodpisem vzdal práva vyjádiit se k podkladům rozhodnutí. Krajský úřad

ploto využi] ustanovení § 36 odst, 3 spr:tvního řádu. vc kterém je Zakotveno, že nestanoví-]i
zákon jindk, musí být účastnftůmřízení před vydáním rozhodnutí ve věci dána možnost
vy.jádřit se k podkladům rozhodnutí. To se netýká žadatele. pokud se jeho žádosti vp]ném
lozsahu vyho\,,uje a účastníka,který se pláva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí vzdal.
Krajský úiad s piihlédnutín k výše Zmíněnému piímo piistoupil k vydiiní rozhodnutí ve věci.
kterým mění povolení k provozování vodovodu a kanalizace v obci Dolní o]ešnice, vydané
kajskýrn úřadem dne 26, 1], 2007 pod č. j, 18932l7Pl2OO1 2.

Tento postup Klajského úřadu v Hradci Králové je plně v souladu se zásadou materiální
pravdy vyjádienou v t]stanovení § 6 sprívního iádu a současně zohledňuje i zásadu lychlosti
řízení a plocesní ekononie, plynoucí z ustanovení § 6 správního iídu.
Oktuh účastnftůiízeníbyl stanoven následovně:
účastnftiízenídle § 27 odst.

-
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sprívníhořádu:

obec Dolní o]ešnice, ]Č 00580171, se sídlem Dolní olešnice 39, 543 71 Hostinné.
je účastníkemříZení jakožto žadatel, provozovate] a vlastník vodovodu a kanalizace,
tj. neopominuteln:fin účastníkemdle ustanovení § 27 odst. 1 pism. a) správnílro iádu,

b) účastníciřízení dJe § 27 odst. 2 správniho řádu:

]ng, JaŤoslaÝ Vrběcký, nar. 28. 11, t939. tívi]le bytem Špalielova 128t/26, 500 06
160 00 Plaha 6 - Repy, je účastníkemiízeníjakožtoodbomý zástupce plovozovatele,

kirajský úřad konstatuje. že je]ikož byly splněny požadavky uvedené v ustinovení § 6 odst, 2
ziikona o VaK a ustanovení § 12 odst, 2 plováděcí vyhlášky. nezbytné pro změnu povolení
k provozování změna ve výčtu provozovaného majetku. krajský úřad povolení
k plovozor,ání vodovodu a kanalizace plo veiejnou potřebu ze dne 26_ 11. 2007 pod č. j.
I8932|ZPDOO1-2, podle ustanovení § 6 odst, 8 zákona o VaK, změnil.
poučeníúčastníků

Pťoti tomuto rozhodnutí můžeúčasmftiízenípodat odvolání dle uslanovení § 81 odst. 1
správního řádu. ve lhůtě do 15 dnů ode dne oznámení, k Ministelstvu Zemědělství, podáním
učiněným u Klajského ťtřadu Kr,álovéhradeckóho kraje.

Ing. Zdeněk Štorek
vedoucí oddělení vodního hospodďství

Rozdělovník:
A)účastníkřízcní dle § 27 odst. 1 správního řádu
- obec Dolní olešnice. lC 00580171. se sídlern Dolní olešnice 39. 543 71 Hostinné

čj., 29361/ZP/20I5-3

B) úča§tnft řízení a e § 27 odst. 2 a 3 správního řáilu
Ing, Jaro§lav vrběcký, nar, 28. 11, 1939, trvale bytem Španielova 1281/26, 500 06
160 00 Praha 6 - Řepy, je účasmftemiízeníjakožto odborný zástupce prcvozovatele
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