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MĚSTSKÝ ÚŘAD KUTNÁ HORA  
Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora, IČ: 00236195 

odbor životního prostředí 
sídlo odboru: Radnická 178, Kutná Hora 

tel.: 327 710 111*, fax: 327 710 364, ID: b65bfx3 
e-mail: podatelna@kutnahora.cz, www.mu.kutnahora.cz 

 
 

 

V Kutné Hoře dne:  27.4.2021    
Spis. zn.: 010949/2021/ZPR/POM    
Č.j. 
Vyřizuje: 
Telefon: 
E-mail: 

MKH/056473/2021 
Ing. Pospíšilová 
327 710 265 
pospisilova@mu.kutnahora.cz 

  
Dle rozdělovníku 
 

 

     

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA  

ROZHODNUTÍ  
Výroková část: 

Městský úřad Kutná Hora, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 104 odst. 2 
písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), podle § 27 odst. 1 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a 
kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (dále jen „zákon o vodovodech a 
kanalizacích“), ve znění pozdějších předpisů ve správním řízení posoudil žádost, kterou dne 4.2.2021 
podala 

Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s., IČO 46356967, Ku ptáku 387, Žižkov, 284 
01  Kutná Hora 1 

 (dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení: 

s c h v a l u j e 

podle § 14 odst. 3 zákona o vodovodech a kanalizacích: 

Kanalizační řád stokové sítě obce Útěšenovice - Borová 

(dále jen "kanalizační řád") vypracovaný provozovatelem kanalizace, kterým je Vodohospodářská 
společnost Vrchlice - Maleč, a.s., Ku ptáku 387, Žižkov, 284 01  Kutná Hora 1. 

 

Kanalizační řád se schvaluje za těchto podmínek: 

1. Drobné změny či aktualizace kanalizačního řádu budou předkládány písemnou formou vodoprávnímu 
úřadu na vědomí. 

2. V případě podstatných změn podmínek, za kterých byl kanalizační řád vydán, bude vodoprávní úřad 
požádán o nové schválení kanalizačního řádu.  

3. V kap. 10. opatření při poruchách, haváriích a mimořádných událostech bude v tabulce u 
vodohospodářského orgánu opraven, resp. uveden kontakt na vodoprávní úřad 327 710 262 a číslo 
havarijního telefonu v případě havárie způsobené mimo pracovní dobu vodoprávního úřadu 
724 029 111.  

4. Kanalizační řád se schvaluje do 1.7.2028. 

 

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (§ 27 odst. 1 správního řádu): 

Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s., Ku ptáku 387, Žižkov, 284 01  Kutná Hora 1 
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Odůvodnění: 
Dne 4.2.2021 podal žadatel žádost o schválení kanalizačního řádu. Tímto dnem bylo zahájeno vodoprávní 
řízení.  

Účelem kanalizačního řádu je stanovení podmínek, za nichž se producentům odpadních vod povoluje 
vypouštět do kanalizace odpadní vody z určeného místa, v určitém množství a v určité koncentraci 
znečištění. Zájmovým územím je Obec Zbraslavice její místní části Borová a Útěšenovice. Trasa 
kanalizačních stok je navržena tak, aby byly napojeny stávající nemovitosti. Vyčištěné odpadní vody jsou 
vypouštěny do Bezejmenného toku, který se vlévá do Radvančického potoka. Na konci kanalizace je  
osazena typová ČOV AT75 ovál pro 75 EO, která pracuje v poloautomatickém režimu. Množství 
odtékající vody z ČOV je měřeno Parshallovým žlabem. Na ČOV nejsou sváženy odpadní vody z jímek, 
žump a septiků. 

Celková délka kanalizace je 1079,2 m z toho 392,3 m gravitační stoky a 686,9 m tlakových řadů plus 20 
m gravitační výpusti. Počet kanalizačních přípojek je 22 (2 tlakové, 20 gravitačních). Na kanalizaci jsou 
umístěny dvě čerpací stanice. 
Stavba byla povolena rozhodnutím Městského úřadu Kutná Hora, odboru životního prostředí dne 
19.7.2018, č.j.: MKH/051793/2018, rozhodnutí nabylo právní moci 22.8.2018. Stavební povolení na 
změnu stavby bylo vydáno dne 5.8.2020 rozhodnutím č.j.: MKH/090731/2020, právní moc 28.8.2020. 
V povolení ze dne 19.7.2018, č.j.: MKH/051793/2018 byl ve výroku rozhodnutí stanoven roční zkušební 
provoz ČOV a podmínky pro jeho provedení. Zkušební provoz byl zahájen po provedené kontrolní 
prohlídce dne 1.12.2020. Kolaudační souhlas byl vydán dne 11.2.2021 pod č.j.: MKH/013006/2021. 

Vypouštění odpadních vod bylo stanoveno na dobu 10ti let, tedy do 1.7.2028. V souvislosti s tímto 
omezením je v podmínce stanovena platnost kanalizačního řádu shodně s povolením k vypouštění 
odpadních vod. Platnost povolení k vypouštění lze za podmínek daných vodním zákonem prodloužit a 
obdobně lze prodloužit také platnost kanalizačního řádu.  

Kanalizační řád je vypracován v souladu se zákonem o vodovodech a kanalizacích a vyhláškou                
č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon o vodovodech a kanalizacích. Vodoprávní úřad v provedeném 
řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanoveních vodního zákona, zákona o 
vodovodech a kanalizacích a vyhlášky č. 428/2001 Sb. Při přezkoumání žádosti nebyly shledány důvody 
bránící schválení kanalizačního řádu. 

V předloženém kanalizačním řádu je popsán aktuální stav kanalizace se všemi jejími funkčními částmi. 
Vodoprávní úřad proto rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních 
předpisů ve výroku uvedených. 

Poučení účastníků: 
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu 
Středočeského kraje, podáním u zdejšího správního orgánu. 

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a 
aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je 
správní orgán na náklady účastníka. 

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. 
Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. 
 
 
 
 
Otisk úředního razítka 

 
Ing. Martina Pospíšilová 
oprávněná úřední osoba 

  referent odboru 
  

 

 



Č.j. MKH/056473/2021 str. 3 

 
Tato vyhláška bude vyvěšena na úřední desce Městského úřadu Kutná Hora a úřední desce obce 
Zbraslavice po dobu 15 dní. 
 
 
VYVĚŠENO dne:       SEJMUTO dne: 
Razítko, podpis        Razítko, podpis 
 

 
 
 
 
 
 
Poplatek: 
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje. 
 
Přílohy pro žadatele: 
- Schválený kanalizační řád 
 
 
Obdrží: 
účastníci (dodejky) 
Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s., IDDS: fyrgxwx 
  
 
K vyvěšení na úřední desku: 
Městský úřad Kutná Hora, kancelář tajemníka, IDDS: w2nhuj7 
Obec Zbraslavice, IDDS: rbkb3mw 
 


