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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ VODOPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ 
Městský úřad Kralupy, odbor životního prostředí, jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení  
§ 25 písm. b) a § 27 odst. 1) zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně 
některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o vodovodech 
a kanalizacích), místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 30 zákona o vodovodech a kanalizacích a 
ustanovení § 11 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje v souladu 
s ustanovením § 47 odst. 1 správního řádu a § 27 odst. 2) písm. c) zákona o vodovodech a kanalizacích zahájení řízení 
ve věci projednání žádosti 
Účastníka řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu: 
Obec Nelahozeves Školní 3, 277 51 Nelahozeves, IČO: 00237094  

ve věci schválení kanalizačního řádu: 
„KANALIZAČNÍ ŘÁD TLAKOVÉ SÍTĚ OBCE NELAHOZEVES“ 
Obec Nelahozeves, okres Mělník, kraj Středočeský 
Katastrální území:  Nelahozeves 
ČHP, útvar povrchových vod: 1-12-02-0471-0-00, DVL_0820 Vltava od toku Berounka po ústí do Labe 
HGR, útvar podzemních vod: 5140, Kladenská pánev 
Vlastník:   Obec Nelahozeves, IČO: 00237094 
Provozovatel:   Obec Nelahozeves, IČO: 00237094, oprávněná osoba Ing. Martin Jakoubek 
Majetková evidence:  2111-702790-00237094-3/2 
Stoková síť:   TK Nelahozeves ul. Vltavská, Zahradní, Příčná, Zagarolská (část)  
Napojení na ČOV:  ČOV Nesaluka (PTZ), IČ vypouštění 124130 
Vlastník ČOV:   D8 – Park Logistik, a.s., IČO: 24192767, 

Poučení: 
Účastníci řízení a dotčené orgány mohou uplatnit své námitky nejpozději do 10 dnů od doručení tohoto oznámení 
o zahájení řízení, jinak k nim podle § 115 odst. 8) vodního zákona nebude přihlédnuto.  
Účastník řízení může podle § 115 odst. 8) vodního zákona a § 33 odst. 1) a 2) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve 
znění pozdějších předpisů navrhovat důkazy a jejich doplnění, vyjádřit se k podkladům rozhodnutí, popřípadě 
navrhnout doplnění podkladů. 
Do podkladů rozhodnutí lze nahlédnout ve lhůtě výše uvedené u zdejšího vodoprávního úřadu, MěÚ Kralupy n.Vlt., 
odbor životního prostředí (1. patro, č. dveří 218, úřední dny Po,St 8-12,12:45-17:00 hod., Čt. 12-15 hod. a v ostatních 
dnech na základě telefonické domluvy) . 
Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce zdejšímu úřadu písemnou plnou moc. 
 
 
 

       Ing. Blanka Nedbalová 
        referent odboru životního prostředí 
        oprávněná úřední osoba 
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Toto oznámení musí být vyvěšeno na úředních deskách Města Kralupy nad Vltavou a Obce Nelahozeves 
na dobu 15 dnů. 

Za den doručení se považuje 15tý den ode dne vyvěšení na úřední desce. 
Po sejmutí vrátit s potvrzením o vyvěšení MěÚ Kralupy n.Vlt., OŽP 

 

 

 

Vyvěšeno dne:        sejmuto dne: 

 

Doručí se: 
Účastníci vodoprávního řízení nebo jejich zmocněnci podle § 27 odst. 1) správního řádu  
(doporučeně do vlastních rukou na dodejku): 
Obec Nelahozeves, Školní 3, 277 51 Nelahozeves, IČO: 00237094 v zastoupení VHS PROJEKT, s.r.o., Zlončice 144, 
27801 Kralupy n.Vlt., IČO: 03508684 
 
Účastníci vodoprávního řízení nebo jejich zmocněnci podle § 27 odst. 2) správního řádu  
(doporučeně do vlastních rukou na dodejku): 
Ing. Martin Jakoubek (nar. 27.1.1976), Zlončice 144, 278 01 Zlončice, 
D8 – Park Logistik, a.s., Senovážné nám. 1588/4, 110 00 Praha – Nové Město, IČO: 24192767, 
Obec Nová Ves, Nová Ves 154, 277 52 Nová Ves, IČO: 00237132, 
 
Účastníci vodoprávního řízení nebo jejich zmocněnci podle § 27 odst. 3) správního řádu 
(doručení veřejnou vyhláškou): 
Další dotčené soby, které mohou být rozhodnutím přímo dotčeny ve svých právech nebo povinnostech - řízení 
s velkým počtem účastníků řízení v souladu s ustanovením § 144 správního řádu, majitelé napojených nemovitostí na 
tuto kanalizační stokovou síť, 
 
Na vědomí: 
Povodí Vltavy, s.p., závod Dolní Vltavy, Grafická 36, 150 21 Praha 5, 

Spis. 
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