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K I - 2324
Prodloužení platnosti povolení k nakládání s vodami a jeho změna

Rozhodnutí
Městský úřad Příbram, odbor životního prostředí, oddělení vodního hospodářství jako věcně příslušný
vodoprávní úřad podle § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 zákona. č. 254/2001 Sb. o vodách a o
změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a jako místně příslušný vodoprávní
úřad podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, po
provedeném řízení jehož účastníkem je ve smyslu § 27 odst. 1 správního řádu obec Pičín, Pičín č.p. 154,
262 25 Pičín, IČ 00243035 zastoupena na základě plné moci společností EKO-VAK s.r.o. náměstí
Komenského 412, 263 01 Dobříš IČ 24728756

prodlužuje
ve smyslu ustanovení § 12 vodního zákona
dobu platnosti povolení k nakládáním s vodami
a to povolení k vypouštění předčištěných odpadních vod z mechanicko-biologické čistírny odpadních vod
obce Pičín do vod povrchových a to do Kotenčického potoka , udělené rozhodnutím Městského úřadu
Příbram, odborem životního prostředí jako příslušným vodoprávním úřadem dne 02.11.2007 pod č.j. vod
74629/2007/OŽP/Faj a to do 31.12.2027
a mění rozsah a podmínky tohoto povolení takto
1. Nově bude na odtoku předčištěných vod sledován ukazatel Pcel s četností 1x měsíčně
2. U ukazatele N-NH4+ se limit „p“ z hodnoty 10 mg/l mění na hodnotu „průměr“

Odůvodnění
Dne 06.11.2017 požádal oprávněný, v zastoupení, o prodloužení platnosti vydaného povolení k nakládání
s vodami ve smyslu ustanovení vodního zákona a zároveň o jeho změnu. Žádost byla podána v čas, tzn.
v době platnosti uvedeného povolení. K žádosti bylo doloženo jak stanovisko správce příslušného vodního
toku jako odtokového recipientu, tak správce daného povodí. Požadované změny rozsahu tohoto povolení
vyplynuly jednak ze změny legislativy, a dále z požadavku zlepšení monitoringu jednotlivých vodních
útvaru povrchových vod.

Na základě těchto skutečností bylo žádosti vyhověno, povolení k nakládání s vodami bylo prodlouženo, a
jeho rozsah byl upraven v souladu s požadavky současné právní úpravy.

Poučení účastníků řízení
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat odvolání, ve kterém se uvede v jakém rozsahu se
rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení,
jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu Středočeského kraje
podáním učiněným u Městského úřadu Příbram. Odvolání se podává v počtu 2 stejnopisu. Nepodá-li
účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Městský úřad Příbram.
Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen
proti odůvodnění je nepřípustné.

otisk úředního razítka

Jaromír Fajrajzl
vedoucí oddělení vodního hospodářství

Rozdělovník:
a) účastníci řízení do vlastních rukou
1) EKO-VAK, náměstí Komenského 412, 263 01 Dobříš, IČ 24728756
2) Povodí Vltavy s.p. závod Dolní Vltava
b) na vědomí
3) Obec Pičín
4) vlastní 2x

