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V Rychnově nad Kněžnou dne   14.října 2020        

 

 

Schválení „Kanalizačního řádu kanalizace pro veřejnou potřebu obce 

Libel“.  
 

      

O Z N Á M E N Í    
                                                  o  z a h á j e n í    ř í z e n í 

 

                           v e ř e j n á      v y h l á š k a 
 

 

Obec Libel, Libel 28, 517 41 Kostelec nad Orlicí, zastoupena dle plné moci Ing. Bohuslavem 

Koubou, Sv. Čecha 1352, 503 46 Třebechovice p. O.,  požádala dne 24.9.2020 Městský úřad 

Rychnov nad Kněžnou, odbor výstavby a  životního prostředí, jako věcně a místně příslušný 

vodoprávní úřad, o schválení předloženého návrhu  Kanalizačního řádu kanalizace pro veřejnou 

potřebu obce Libel. Stoková síť obce Libel není ukončena centrální ČOV a zahrnuje celkem 

3 volné kanalizační výusti, kterými jsou odváděny předčištěné odpadní vody  do vod 

povrchových –  a to z volné  výusti V1 do Lokotského potoku, z výusti V2 přes vodní linii 

melioračního příkopu do vodního toku Bělá a z výusti V3 do bezejmenného toku – LP vodního 

toku Bělá.    

 

Předložený kanalizační řád, zpracovaný společností IKKO Inženýrská kancelář – 

Ing. Bohuslavem Koubou, Svatopluka Čecha 1352, 503 46 Třebechovice p. O., v září 2020, 

obsahuje základní údaje o vlastníkovi a provozovateli kanalizace, popis území, technický popis 

stokové sítě včetně údajů o počtu napojených obyvatel, nemovitostí, údaje o vodních 

recipientech, seznam látek, které nejsou odp. vodami, nejvyšší přípustnou míru znečištění odp. 

vod vypouštěných do veřejné kanalizace, měření množství odpadních vod, opatření 

při  poruchách, haváriích, kontrola kvality a množství vypouštěných OV, způsob kontroly 

dodržování kanalizačního řádu, sankce za neplnění povinností producentů splaškových vod. 

aktualizace kanalizačního řádu. Přílohou jsou doloženy – tabulka ukazatelů nejvyššího 

přípustného znečištění odpadních vod vypouštěných do kanalizace pro veřejnou potřebu obce 

Libel, definice základních pojmů, související právní předpisy, vybrané povinnosti 

pro  dodržování kanalizačního řádu, povinnosti producentů splaškových vod a situace 

s vyznačením trasy kanalizací včetně jednotlivých výustí.  
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      Povolení k vypouštění odpadních vod ze stávajících  kanalizačních výustí  obce Libel do vod 

povrchových – z volné  výusti V1 do Lokotského potoku, výusti V2 přes vodní linii 

melioračního příkopu do vodního toku Bělá a z výusti V3 do bezejmenného toku – LP vodního 

toku Bělá bylo vydáno rozhodnutím MěÚ Rychnov nad Kněžnou, odboru VŽP pod č.j. MURK-

OVŽP–3219/2020-1002/2020-Ku ze dne 23.března 2020.     

  

     Věcně a místně příslušným orgánem veřejné správy  pro schválení předloženého kanalizačního 

řádu je podle ustanovení §§ 25, 27 a 30 zákona o vodovodech a kanalizacích Městský úřad 

Rychnov n. Kn., obecní úřad obce s rozšířenou působností, jako vodoprávní úřad. Kanalizační 

řády se schvalují ve smyslu §14, odst. 3) zák. č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích 

rozhodnutím v rámci správního řízení.  

Městský  úřad  Rychnov nad  Kněžnou, odbor  výstavby a životního  prostředí, oznamuje  

účastníkům řízení  a dotčeným orgánům, že dnem podání žádosti je ve věci zahájeno řízení  

podle § 44 správního řádu (zákon č. 500/2004 Sb., v platném znění). K podané žádosti a návrhu 

rozhodnutí ve věci mohou účastníci řízení podle ustanovení § 36 zák. č. 500/2004 Sb. podat 

důkazy, činit jiné návrhy, vyjádřit v řízení své stanovisko  po celou dobu řízení až do doby 

vydání rozhodnutí. Žádost a příslušné doklady jsou uloženy k nahlédnutí u Městského úřadu 

Rychnov nad Kněžnou, odboru výstavby a životního prostředí, vždy v úřední dny (pondělí a 

středa 7.30 - 17.00 hod.). Vodoprávní úřad navrhuje předložený kanalizační řád schválit. 

 

Protože se jedná  o správní řízení, které se může dotýkat práv a zájmů velkého počtu účastníků 

řízení, je doručeno oznámení o zahájení řízení účastníkům řízení veřejnou vyhláškou vyvěšenou 

na úřední desce vodoprávního úřadu (MěÚ Rychnov nad Kněžnou) a současně úřadu, v jehož 

územní působnosti se kanalizační řád schvaluje – OÚ Libel, po dobu 15 dnů (§ 25 zákona 

č.  500/2004 Sb., správní řád).  

 

                                                              U S N E S E N Í 

                                                         o určení  lhůty 

 

Městský úřad Rychnov nad Kněžnou v souladu s ustanovením  § 39 odst. 1 správního řádu 

určuje, že  ve věci schválení Kanalizačního řádu kanalizace pro veřejnou potřebu obce Libel    

mohou účastníci řízení  sdělit své připomínky  k projednávané věci (žádosti)  MěÚ Rychnov 

nad Kněžnou, odboru VŽP ve stanovené lhůtě do  9. listopadu 2020, následně bude ve věci 

rozhodnuto.  

 

 

Poučení účastníků : 

 

Proti tomuto usnesení lze v souladu s ustanovením § 76 odst. 5 správního řádu podat odvolání 

ke Krajskému úřadu  Královéhradeckého kraje, podáním učiněným u Městského úřadu 

Rychnov nad Kněžnou, odboru životního prostředí a to do 15-ti  dnů ode dne doručení. Podané 

odvolání nemá podle § 76 odst. 5 správního řádu odkladný účinek. 

 

 

„otisk úředního razítka“ 

 

Ing. Dita Kunertová 

referent  životního  prostředí                                                                                    
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Rozdělovník: 

 

Účastníci  řízení : 

   

Účastník řízení dle ustanovení § 27 odst. 1  písm a) správního řádu č. 500/2004 Sb. : 

1. Obec Libel, Libel 28, 517 41 Kostelec nad Orlicí (dle plné moci se doručí - Ing. Bohuslav 

Kouba, Sv. Čecha 1352, 503 46 Třebechovice p. O.) 
 

Ostatním účastníkům řízení doručeno formou veřejné vyhlášky 

 

 

Na vědomí : 

 

OÚ Libel (se žádostí o zveřejnění  vyhlášky na dobu 15 dnů) 

MěÚ Rychnov nad Kněžnou (se žádostí o zveřejnění  vyhlášky na dobu 15 dnů) 

 

 

 

 

Vyvěšeno: 

 

 

 

 

 

Sejmuto: 

 

 

 

 

 

Razítko, podpis: 
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