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Váš dopis zn./ze dne Sp. zn.: 001517/18/OVDŽP/Lh Vyřizuje Praha 
  Č. j.:     002253/18/OŽP Ing. Lenka Hübnerová 31.01.2018 
 

OZNÁMENÍ 
ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ 

 

Městská část Praha-Lipence, IČO 00241431, K obci 47, 155 31  Praha-Lipence, 
kterou zastupuje 1. Vodohospodářská společnost, s.r.o., IČO 47551917, Kladenská 132, 252 64  
Velké Přílepy 

(dále jen "žadatel") dne 22.01.2018 podal žádost o schválení kanalizačního řádu jehož předmětem je 

kanalizace pro veřejnou potřebu na území Městské části Lipence  

Uvedeným dnem bylo zahájeno řízení. 

Platnost kanalizačního řádu kanalizace pro veřejnou potřebu na území Městské části Lipence, který byl 
vodoprávním úřadem schválen rozhodnutím č.j.OV-005668/06/Lh dne 6.9.2006, byla stanovena na dobu 
5 let od nabytí právní moci rozhodnutí tj. do 26.9.2011.   
 

Úřad městské části Praha 16, odbor výstavby, dopravy a životního prostředí,  jako vodoprávní úřad (dále 
jen „OVDŽP ÚMČ Praha 16“) příslušný podle § 32 odst. 2 zákona č.131/2000 Sb., o hlavním městě 
Praze, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č.55/2000 Sb. hl.m.Prahy, kterou se vydává Statut 
hl.m.Prahy, ve znění pozdějších předpisů a podle  zákona č.274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích 
pro veřejnou potřebu a změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění 
pozdějších předpisů oznamuje řízení podle § 47 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
pozdějších předpisů zahájení správního řízení. Účastníci řízení mohou uplatnit své námitky, popřípadě 
důkazy do vydání rozhodnutí, nejlépe však do  

15 dnů od doručení tohoto oznámení. 

Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Úřad městské části Praha 16, odbor výstavby, 
dopravy a životního prostředí, úřední dny:     Po a St 8.00-12.00, 13.00-18.00, Pá 8.00-12.00). 

 

Poučení: 

Účastníci jsou oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání 
rozhodnutí. Účastníci mají právo vyjádřit v řízení své stanovisko. Účastníci se mohou před vydáním 
rozhodnutí vyjádřit k podkladům rozhodnutí, popřípadě navrhnout jeho doplnění. 
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Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc. 
 
 
 

Ing.Lenka Hübnerová 
vedoucí oddělení životního prostředí 

Obdrží: 
Navrhovatel (dodejky) : 
1. Vodohospodářská společnost, s.r.o., IDDS: mzq5pp4 
 sídlo: Kladenská č.p. 132, 252 64  Velké Přílepy 
 
 
Účastníci řízení podle §27 odst.2 správního řádu: 
Doručuje se veřejnou vyhláškou vyvěšením na úřední desce Úřadu městské části Praha 16 pod dobu  
15-ti dnů 

 
 
Na vědomí: 
Městská část Praha-Lipence, IDDS: a4da5ui 
 sídlo: K obci č.p. 47, Praha 5-Lipence, 155 31  Praha 511 
Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Praha, Oddělení ochrany lesa, IDDS: zr5efbb 
 sídlo: Na břehu č.p. 267/1a, 190 00  Praha 9-Vysočany 
Povodí Vltavy, s.p., IDDS: gg4t8hf 
 sídlo: Holečkova č.p. 106/8, 150 00  Praha 5-Smíchov 
 


