
Městská část Praha 20
Úřad městské části Praha 20
Odbor životního prostředí a dopravy 
Jívanská 635, 193 00 Praha-Horní Počernice, tel: 
271 071 611, fax: 271 071 632

Č.j.:                                               Vyřizuje:                                                                     V Praze dne
MCP20 15561/2017/OZPD/Čech                                               Ing. Jaroslava Čechurová                    8. 9. 2017

Oznámení 

Městská část Praha 20, Úřad městské části - odbor životního prostředí a dopravy (dále jen "Odbor životního prostředí 
a dopravy"), jako vodoprávní úřad věcně příslušný podle ust. §27 odst. 1 zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a 
kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých dalších zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích) ve 
znění pozdějších předpisů,  podle § 32 zákona o hlavním městě Praze č. 131/2000 Sb. a vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl.  
m. Prahy, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy, ve znění pozdějších změn a doplňků, místně příslušný správní orgán 
podle  ust.  §  11  zákona  č.  500/2004  Sb.,  správní  řád,  ve  znění  pozdějších  předpisů,  (dále  jen  "správní  řád"),  
uvědomuje, vzhledem k velkému počtu účastníků řízení, veřejnou vyhláškou podle § 144 odst. 2 správního řádu o 
zahájení řízení podle § 14 odst. 3 zákona o vodovodech a kanalizacích ve věci

s ch v á l e n í
a k t u a l i z o v a n é h o   k a n a l i z a č n í h o   ř á d u   p r o:

„kanalizace pro veřejnou potřebu na území  městské části  Praha 20  –  Horní  Počernice  v povodí  čistírny 
odpadních vod Svépravice“
na základě žádosti, kterou dne 7.9.2017 podalo pod č.j. MCP20 15561/2017 Hlavní město Praha, IČO 00064581, 
Mariánské nám. 2, 110 00 Praha 1, které je zastoupeno Pražskou vodohospodářskou společností, a.s., IČ 
25656112, Žatecká 110/2, 110 00 Praha 1
(dále jen „žadatel“), ve kterém se upouští od ohledání na místě a ústního jednání vzhledem k tomu, že povaha věci to 
nevyžaduje a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení.
Uvedeným dnem bylo zahájeno řízení.
Předmětem řízení je schválení aktualizovaného kanalizačního řádu pro vodní dílo „kanalizace pro veřejnou 
potřebu na území městské části Praha 20 – Horní Počernice v povodí čistírny odpadních vod Svépravice“, a 
to do 31.12.2029.
Stávající kanalizační řád byl schválen rozhodnutím, které vydal Odbor životního prostředí a dopravy Úřadu městské 
části Praha 20 – Horní Počernice dne 14.12.2009 pod č.j. 1725/OOP/2009 s platností do 31.12.2019.
Účastníci řízení, na které se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (§ 27 odst. 1 správního řádu):
-Hlavní město Praha, Mariánské nám.2, 110 00 Praha - navrhovatel
Účastníci řízení – další dotčené osoby (§ 27 odst. 2 správního řádu):
-Producenti odpadních vod v povodí čistírny odpadních vod Svépravice
Účastníci mohou své námitky podat do 10 dnů od doručení tohoto oznámení, jinak k nim nebude přihlédnuto. Ve 
stejné lhůtě sdělí svá stanoviska dotčené správní úřady. Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí 
(Úřad městské části Praha 20 – Horní Počernice, odbor životního prostředí a dopravy, úřední dny pondělí a středa 8 
-12, 13-18 hod, pátek 8 -12 hod v kanceláři č. 214).

Poučení:
Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

                                                                                                          Mgr. Věra Bidlová 
                                                                                                         vedoucí odboru ŽPD

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce ÚMČ Praha 20 – Horní Počernice.

Vyvěšeno dne: 8.9.2017                                                                 Sejmuto dne: 25.9.2017

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

V řízení s velkým počtem účastníků se účastníkům řízení – dalším dotčeným osobám podle § 27 odst. 2 správního  
řádu a dle § 144 odst. 2 správního řádu doručuje veřejnou vyhláškou na úřední desku.

Bank. spojení: ČS a.s. Praha č. ú.: 2000923349/0800 Web: www.pocernice.cz 
IČO: 00240192 DIČ: CZ00240192 Email: urad@pocernice.cz
Datová schránka: seibq29 Telefon:271 071 611 Fax: 281 920 093



 

Rozdělovník:
Doporučeně do vlastních rukou: 
Pražská vodohospodářská společnost, a.s., IČ 25656112, Žatecká 110/2, 110 00 Praha 1

Obyčejně:
MHMP, odbor ochrany prostředí,  Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1
Hygienická stanice hl.m. Prahy, Měšická 646/5, 190 00  Praha 9
Pražské vodovody a kanalizace, Pařížská 11, 110 00  Praha 1
Povodí Vltavy, s.p., Holečkova 8, Praha 5 
Česká inspekce životního prostředí, Wolkerova 40/11, 160 00 Praha 6

Co: spis 


