Městský úřad Trutnov
sloýon.ke namésll !ú, )1l ló lru!nov
odbor životního prostředí
odděleni ochrany prostředí a vodniho ho§podářství
Sp. ar,: 20 i 5/8360/ŽP/KAV
c j,: l012/2016

V Trurnově,

Splsový žrak| 233,6
Skartačnl aÉkV/20

dne 6,1,20]ó

oprávněná úiedni osoba:
Ing. Vendula Kasperová
tel,:499 803 ] l2, e_maitj ka§perova@trutnov,cz

UčastníkíizenílDadle § 27 orlst. l Dísn. d zákona č 500/2au Sb,. sp!!fo]!í.Lid/:
obec Dolní olešnice, Do]ní olešnice čp, 39, 543 7l Dolní o]ešnice

učastiici řízeni /Dodle

s 27 odst. 2 zákand č, 5a()/2au Sb., sDťáýhí řádl

Město Hostinié, Náměsti 69, 543

7i

Hostinné

ktnalizáčnířád sDlaškové kanaliznce

obce Dolni olešnice

ROZHODNUTI
Městský úřad TrutDov, odbor životníhoprostředi jako příslušný vodoprávní úiad podle ustanovení
§
§ ]] zákona č, 500/200,+ Sb,, správní řád, ve znělli pozdějších předpisů (dá]e jen ,,správní řád") a
ustanoveni § 2'7 zákona ě. 274/200l sb., o vodovodech a kanalizacich pro veřejnou potřebu a o změně
10 a

některých zákonů (dálejen ,,zákon o vodovodech a kanalizacích"), ve znění pozdějšich předpisů, žadateli

obci Dolni olešDicc 0Č 005 80
Dolni ol€šnice čp. 39

I.

l"l)

§chvaluje
zákona o vodovodech a kanalizacích

podle § I1 odst. 3
kanalizačnířád splaškové kBnalizace obce Dolní olešnice
zpracovan]i Ing, Lud'kem Kotrbou (VKP Třebíč),IČ 604 05 236, Polní 305. Třebíč

II.

stanoyuje

podmính/, za kterých se kanalizačnířád schvaluje:

1.

Vlastnik nebo provozovate] kanalizace je povinen změnit nebo dopliit kanalizačni řád, zrnění-li se
podmínlry, za kteqich byl schváien.

2. Aktualizace kanalizačníhořádu
III.

bude prováděna každých pět ]et,

§tanoYuje
platnost kana|izačníhořádu do 31.12.2030
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Sp. zn.:

2al5i8360/K4y

odůvodnění
Městský úřad Trutnov, odbor životníhoprosťedíobdržel dne 7,]2,2015 návrh na schvá]ení

kanalizaanlho iádu ..kanálizačni iád splaškoÝé kanalizace Do]ní olešnice", kanalizačnířád byl zpracován Ing.
Lud'.em KoBbo,.lVKP Tieblcl, l( ó0,1 05 2]b. Polni ]05, Iieblc.
předložený návrh kanalizačníhořádu byl zpťacován na záklaclě
dokončenístavby obecní kanalizace

v obci DoIní olešnice. pro tuto stavbu byl Městsk]qn úřadem Trutnov, odborem životního prostředí

7.12,20t5, čj, 133682/2015, sp.zn.| 2015l6'749lŽPlKAV kolaudační souhlas. Kanalizaie
stávajici čistírnuodpadních vod města Hostinné

je

lydán dne

napojena na

Vodoprávní úřad předložený kanalizaóní řád posoudil a zjisti], že je Zpracován v §ouladu s platnými
právními předpisy, zejnéna s D,hláškou č, 428/2001 Sb., kterou se provádí Zikon é.21412001 Sb,, Účastníci
řízeni byli určeni dle § 27 odst,l zákona č, 500/2004 sb., správní řád, ve znění pozdějších pŤedpisů,o
vodovodech a kanalizacich, ve zněni pozdějších předpisů, Na základě r."ýsledků provedeného vodoprávniho
řizení bylo roáodnuto tak,jak je ve \.ýroku uvedeno,
odIl\ odnéni okruhu úča§lnIkťl\ odopq\

,
,

n

Účastníci říZeni byli určeni podle

iho ii7enl:
§ 27 správního řádu:

obec Dolni olešnice - vlaýník a provozovatel kanalizace, obec vjejímž úZemním obvodu můžedojít
rozhodllutím vodoprávního úiadu k ov]ivnění vodnich poměrů nebo životniho prostředi;
Město Hostinré v]astník čistírnyodpadních vod, do kteréje kanalizace napojena,

okruh účastníkťlvodopŤáVniho řizení byl zkoumán v průběhu celého řízení,

Pouč€ni
Proti tomuto rozhodnuti můžeúčxstnikiíZenípodat odvolání, ve kteřém se uvede, r,jakém rozsabu se
rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo ngsprávnost mzhodnutí nebo řízenÍ, jež mu
předcháze]o, ve thůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřarlu KŤá]ovéhradeckého kraje, odboru
životního prcstředí a Zemědě]ství se sídlen v Hradci KJálové podánim uěiněným u Městského úřadu Trutnov,
odbořu životniho prostředi, odvolání se podáVá v počtu 2 stejnopisů, Nepodá-li účastníkpotřebný počet
§tejnopisů, vyhotoví je najeho náklady Městský úřad Trutnov, Podané odvolání má, v souladu s § 85 odst. ]
správniho iádu, odkladný účinek,Odvo]áníjen proti odůvodněnije nepřípustné.

,r.§\;:;

;:::.,w!a!dríň
Miloslav Diviš
vedoucí odboru životniito prosťedí

*,i- ,,
1

tr

,,z pověření vedorrcího"

Ing.

:l,

tD9

Ing, Vendula Kasperová

oddělení ochrany prostředí

a

vodního hospodářství

Při]ohaĎro obec Dolni olešnice: Schválený kanalizační řád
Doručíse:

obec Dolni o]ešnice, Dolnl olešnic€ čp, 39, 543 7l Dolní olešnice
Město Hostinné, Náměstí 69, 543

7l Hostinné
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