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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
I. Oznámení zahájení řízení o schválení kanalizačního řádu kanalizace pro veřejnou
potřebu obce Javorník
Dne 8.2.2021 podala obec Javorník, IČ:00473545, se sídlem Javorník 15, 257 63 Trhový Štěpánov u
odboru životního prostředí MěÚ Vlašim žádost o schválení kanalizačního řádu kanalizace pro
veřejnou potřebu, dle ustanovení § 14 odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích
pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, v platném znění (zákon o vodovodech a
kanalizacích).
Dnem podání žádosti bylo zahájeno správní řízení v dané věci dle § 44 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, ve znění pozdějších předpisů (správní řád).
Vlastníkem i provozovatelem kanalizace je obec Javorník, IČ:00473545, se sídlem Javorník 15, 257 63
Trhový Štěpánov,
Předložený kanalizační řád řeší zajištění dodržení stanovených limitů v množství a kvalitě
vypouštěných odpadních vod do veřejné kanalizační sítě v obci Javorník. Účelem kanalizačního řádu
je určení podmínek, za kterých je umožněno producentům odpadních vod vypouštět odpadní vody
do kanalizace.
Odpadní vody v obci Javorník jsou odváděny oddílnou stokovou sítí na ČOV - mechanicko bilologickou
čistírnu odpadních vod s kapacitou 200EO, umístěnou na pozemku parc.č. 1000/36 v katastrálním
území Javorník, recipientem vypouštěných odpadních vod je drobný vodní tok – Javornický potok,
IDVT 10279572.
Do kanalizace mohou být odváděny pouze odpadní vody, které nepřekračují hodnoty maximálního
znečištění, a to v těchto ukazatelích:
Ukazatel

Symbol

Maximální koncentrační limit
v mg/l v prostém vzorku

Reakce vody
Teplota
Biochemická spotřeba kyslíku
Chemická spotřeba kyslíku
Nerozpuštěné látky
Dusík amoniakální
Dusík celkový
Fosfor celkový
Rozpuštěné anorganické soli

pH
T
BSK5
CHSKCr
NL
N-NH4
Ncelk
Pcelk
RAS

6,0-9,0
40°C
500
1000
400
40
50
10
1500
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Sírany
Chloridy
Fluoridy
Kyanidy celkové
Kyanidy toxické
Nepolární extrahovatelné látky
Extrahovatelné látky
Fenoly jednosytné
Aniontové tenzidy
Adsorbovatelné
organicky
halogeny
Arsen
Kadmium
Chrom celkový
Kobalt
Měď
Molybden
Rtuť
Nikl
Olovo
Selen
Zinek
Hliník
Stříbro
Chlorované uhlovodíky
Polychlorované bifenyly
Salmonella sp.

2-

vázané

SO4
ClFCNcelk
CNtox
NEL
EL
FN 1PAL-A
AOX

400
200
2,0
0,2
0,1
10
50
1
10
0.2

As
Cd
Crcelk
Co
Cu
Mo
Hg
Ni
Pb
Se
Zn
Al
Ag
CLU
PCB

0,05
0,05
0,1
0,01
0,5
0,1
0,01
0,1
0,1
0,01
1,0
0,5
0,1
0,005
0,005
Negativní nález

Městský úřad Vlašim, odbor životního prostředí jako věcně příslušný vodoprávní úřad ve smyslu §104
odst.2, písm. c) zákona 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), jako
speciální stavební úřad ve smyslu § 15 zákona č. 183/2006 Sb. stavební zákon ve znění pozdějších
předpisů, místně příslušný dle § 11 zákona č.500/2004 Sb. správní řád a ustanovení § 25 zákona č.
274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích , oznamuje dle ustanovení § 47 odst. 1 správního řádu,
v souladu s § 115 odst. 8 zákona 254/2001 Sb. vodního zákona zahájení vodoprávního řízení.
II. Usnesení o určení lhůty k uplatnění námitek a připomínek
Současně MěÚ Vlašim, odbor životního prostředí – vodoprávní úřad, určuje podle § 39 odst. 1,
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, že účastníci řízení ve výše uvedené věci mohou své námitky a
připomínky uplatnit nejpozději ve lhůtě 15-ti dnů od oznámení této písemnosti.
Na pozdější uplatněné námitky, závazná stanoviska a připomínky nebude možno vzít zřetel.
Do podkladů pro rozhodnutí lze nahlédnout a případné připomínky uplatnit u odboru ŽP MěÚ Vlašim
– vodoprávním úřadu, Dvůr č. 413, 2.patro kancelář č. 202 ve dnech:
pondělí a středa od 8.00 – 17.00 hod.
Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho zástupce při jednání písemnou plnou
moc.
Odůvodnění:
Dle § 39 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád MěÚ Vlašim, odbor životního prostředí –
vodoprávní úřad, určí přiměřenou lhůtu k provedení úkonu, pokud nestanoví zákon a je-li toho
zapotřebí. Proto místně příslušný vodoprávní úřad určil účastníkům řízení v souladu s § 39 odst. 1
správního řádu lhůtu 10-ti dnů k uplatnění námitek a připomínek v tomto řízení od oznámení této
písemnosti.
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Poučení účastníků:
Proti tomuto usnesení může účastník řízení podat podle ustanovení § 76 odst. 5 správního řádu
odvolání, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se usnesení napadá a dále namítaný rozpor
s právními předpisy nebo nesprávnost usnesení nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode
dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu, Zborovská 15, 150 00 Praha 5 podáním učiněným u
Městského úřadu Vlašim, odboru životního prostředí.
Podané odvolání nemá v souladu s ustanovením § 76 odst. 5 správního řádu odkladný účinek.
Odvolání jen proti odůvodnění usnesení je nepřípustné.

Poznámka:
Oznámení je doručeno v souladu s ustanovením § 25 správního řádu 15. dnem od jeho zveřejnění
veřejnou vyhláškou na úřední desce Městského úřadu Vlašim.

Ing. Kateřina Stodolovská
Oprávněná úřední osoba

Obdrží:
Žadatel:
obec Javorník, Javorník 15, 257 63 Trhový Štěpánov
Účastníci řízení:
- Veřejnou vyhláškou
Na vědomí:
Povodí Vltavy s.p., Grafická 36, 150 21 Praha 5

Tato písemnost musí být vyvěšena nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce MěÚ Vlašim a obci
Javorník a zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup.
Obec Javorník se tímto žádá o vyvěšení této vyhlášky na své úřední desce po dobu 15-ti dnů.
Vyhlášku s datem vyvěšení a sejmutí neprodleně po uplynutí lhůty zašlete na Odbor ŽP MěÚ Vlašim.

Datum vyvěšení:……………………… Datum sejmutí: …………………………
Podpis a razítko oprávněné osoby, která potvrzuje vyvěšení a sejmutí vyrozumění.
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