Krajský úřad Královéhradeckého kraje

VÁŠ DOPIS ZN.:
ZE DNE:
03.08.2021
NAŠE ZNAČKA (č. j.): KUKHK-27413/ZP/2021-4

Dle rozdělovníku

VYŘIZUJE:
Marie Fibichová
ODBOR | ODDĚLENÍ: životní prostředí a zemědělství/
vodní hospodářství
LINKA | MOBIL:
495 817 421
E-MAIL:
mfibichova@kr-kralovehradecky.cz
DATUM:

31.08.2021

Počet listů: 4
Počet příloh: 0 / listů: 0
Počet svazků: 0
Sp. znak 233.5, sk. režim: A/10

ROZHODNUTÍ
Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, oddělení
vodního hospodářství (dále i „krajský úřad“), příslušný podle ustanovení § 28 odst. 2 písm. a)
zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně
některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), v platném znění (dále i „zákon
o VaK“), podle ustanovení § 6 odst. 2 a odst. 12 zákona o VaK vydává právnické osobě:
obci Světí
se sídlem Světí 1, 503 12 Všestary, IČO 006 53 462
(účastník řízení dle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění)
s odborným zástupcem dle zákona o VaK
panem Kamilem Marinicou, nar. dne 19.09.1973
trvale bytem Pod Lesem 736, 552 03 Česká Skalice
povolení k provozování
kanalizace pro veřejnou potřebu
Identifikační číslo majetkové
evidence
1.

5205-787426-00653462-3/1

Pivovarské náměstí 1245 | 500 03 | Hradec Králové
tel.: 495 817 111 | fax: 495 817 336
e-mail: posta@kr-kralovehradecky.cz
www.kr-kralovehradecky.cz

Popis
kanalizace Světí

Vstřícný, rychlý a profesionální úřad
– spokojený občan.

Odůvodnění
Žádostí přijatou krajským úřadem dne 03.08.2021, kterou podala obec Světí, se sídlem Světí
1, 503 12 Všestary, IČO 006 53 462, (dále i „žadatel“), podle ustanovení § 6 odst. 1 zákona
o VaK, bylo zahájeno správní řízení o vydání povolení k provozování kanalizace pro veřejnou
potřebu v obci Světí. Vlastníkem a provozovatelem kanalizace pro veřejnou potřebu je obec
Světí, odborným zástupcem provozovatele byl zvolen pan Kamil Marinica, nar. dne
19.09.1973, trvale bytem Pod Lesem 736, 552 03 Česká Skalice.
Žadatel jako přílohu žádosti ze dne 03.08.2021 o vydání povolení k provozování kanalizace
pro veřejnou potřebu v obci Světí dodal formulář žádosti ve formátu xls. podle přílohy č. 11
vyhlášky č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a
kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a
kanalizacích) v platném znění (dále i „prováděcí vyhláška“), ve kterém byl uveden výčet
provozované infrastruktury.
Společně s žádostí žadatel předložil ostatní podklady potřebné pro vydání povolení k
provozování kanalizace podle ustanovení § 6 odst. 2 zákona o VaK, tj. doklady o vzdělání a
praxi pana Kamila Marinici jako odborného zástupce provozovatele. Písemný a ověřený
souhlas pana Kamila Marinici ze dne 02.08.2021 jako odborného zástupce provozovatele byl
krajskému úřadu doložen společně s žádostí o povolení k provozování kanalizace. Dále bylo
předloženo čestné prohlášení obce Světí, že nebude provozovat veřejnou kanalizaci za
účelem zisku.
Písemná dohoda vlastníků provozně související kanalizace nebyla žadatelem doložena, neboť
předmětná kanalizace nesouvisí s kanalizací jiného vlastníka. Obec Světí je vlastníkem i
provozovatelem kanalizace a není potřeba smlouvy mezi vlastníkem a provozovatelem
kanalizace.
Krajský úřad posoudil výše uvedenou žádost a konstatoval, že byla uplatněna na
předepsaném tiskopise podle přílohy č. 11 vyhlášky č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon
č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých
zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů (dále i „prováděcí
vyhláška“) ve formátu xls. a že obsahuje všechny zákonem požadované přílohy, tudíž daná
žádost splňuje všechny nezbytné náležitosti.
Krajským úřadem bylo ověřeno, že žádost obsahovala všechny nezbytné náležitosti stanovené
ustanovením § 6 odst. 2 a odst. 12 zákona o VaK, nezbytné k posouzení žádosti o povolení
k provozování:
- žadatel doložil identifikační čísla majetkové evidence předmětné kanalizace pro veřejnou
potřebu, a to ve formuláři žádosti podle přílohy č. 11 prováděcí vyhlášky,
- vlastník kanalizace obec Světí je současně provozovatelem kanalizace pro veřejnou potřebu,
a proto nebyla doložena smlouva o provozování kanalizace pro veřejnou potřebu,
- písemná dohoda vlastníků provozně související kanalizace nebyla žadatelem doložena,
jelikož předmětná kanalizace v obci Světí provozně nesouvisí s kanalizací jiného vlastníka,
- kopie živnostenského listu nebyla žadatelem doložena, jelikož obec Světí neprovozuje
kanalizaci za účelem dosažení zisku (dle ust. § 6 odst. 6 zákona o VaK),
- odborný zástupce žadatele, pan Kamil Marinica, má střední vzdělání s maturitní zkouškou
v oboru vzdělání obsahově zaměřeném na vodovody a kanalizace (Vyšší odborná škola
stavební a Střední škola stavební Vysoké Mýto, obor Stavebnictví – Vodohospodářské
stavby), je držitelem osvědčení o absolvování studijního programu „Osoba oprávněná
k provozování vodovodů a kanalizací“ na Vyšší odborné škole stavební a Střední škole
stavební Vysoké Mýto, a má nejméně 4 roky praxe v oboru vodovody a kanalizace (12 let
praxe ve funkcích technik, vedoucí provozu, ředitel provozu VaK), čímž splňuje kvalifikační
požadavky dle ustanovení § 6 odst. 2 písm. c) zákona o VaK,
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- písemný souhlas pana Kamila Marinici s výkonem funkce odborného zástupce provozovatele
kanalizace včetně jeho ověřeného podpisu ze dne 02.08.2021.
Krajský úřad ve správním řízení posoudil odbornost provozovatele, resp. odborného zástupce
z hlediska kvalifikace, praxe a dalších skutečností proto, že zásobování obyvatelstva pitnou
vodou i odvádění odpadních vod klade značné nároky na kvalitu a odbornost těchto služeb a
na přesné určení odpovědnosti, aby se tak zamezilo možným negativním důsledkům pro
zdraví obyvatelstva.
Zároveň krajský úřad posoudil skutečnosti uvedené v ustanovení § 6 odst. 3 zákona o VaK,
kterým je stanoveno, že krajský úřad nevydá povolení k provozování pokud:
1. povolení k provozování kanalizace, které je předmětem žádosti o vydání povolení, bylo
vydáno jiné osobě,
2. o povolení k provozování žádá osoba, které bylo zrušeno povolení k provozování podle
§ 6 odst. 9 zákona o VaK,
3. předchozí povolení k provozování, které je předmětem žádosti o vydání, bylo zrušeno
podle § 6 odst. 9 písm. b) zákona o VaK a nebyl odstraněn důvod vedoucí ke zrušení
předchozího povolení.
Vzhledem ke skutečnosti, že žádost přijatá krajským úřadem dne 03.08.2021 obsahovala
veškeré zákonem požadované náležitosti pro vydání povolení k provozování kanalizace
pro veřejnou potřebu, krajský úřad dne 09.08.2021 pod č. j.: KUKHK–27413/ZP/2021-3
oznámil zahájení řízení o vydání povolení k provozování kanalizace pro veřejnou potřebu
v obci Světí. Současně byli v oznámení krajského úřadu účastníci řízení poučeni, že podle
ustanovení § 36 odst. 1, 2, 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále
i „správní řád“), jsou oprávněni navrhovat důkazy nebo činit jiné návrhy po celou dobu řízení
až do vydání rozhodnutí, dále že mají právo vyjádřit v řízení své stanovisko a mají možnost se
před vydáním rozhodnutí vyjádřit k jeho podkladům i ke způsobu jejich zjištění, popřípadě
navrhnout jejich doplnění. Zároveň krajský úřad stanovil lhůtu účastníkům řízení pro vyjádření
do 8 dnů od doručení oznámení. V dané lhůtě nebylo k řízení vneseno žádné vyjádření či
doplnění.
Okruh účastníků řízení byl stanoven následovně:
a) účastník řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu:
obec Světí, Světí 1, 503 12 Všestary je účastníkem řízení jakožto žadatel, vlastník a
provozovatel kanalizace pro veřejnou potřebu, tzn. je neopominutelným účastníkem
dle ustanovení § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu.
b) účastník řízení dle § 27 odst. 2 správního řádu:
- pan Kamil Marinica, Pod Lesem 736, 552 03 Česká Skalice je účastníkem řízení jako
odborný zástupce provozovatele.
Krajský úřad konstatuje, že jelikož byly splněny požadavky uvedené v ustanovení § 6 odst. 2
a odst. 12 zákona o VaK nezbytné pro vydání povolení k provozování, udělil provozovateli –
obci Světí požadované povolení k provozování kanalizace vedené pod IČME 5205-78742600653462-3/1.
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Poučení účastníků
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat odvolání dle § 81 odst. 1 správního řádu
ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení k Ministerstvu zemědělství podáním učiněným
u Krajského úřadu Královéhradeckého kraje.

z p. Ing. Marie Fibichová
referentka oddělení vodního hospodářství

Rozdělovník
1. účastník řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu
- obec Světí, Světí 1, 503 12 Všestary
2. účastník řízení dle § 27 odst. 2 správního řádu
- Kamil Marinica, Pod Lesem 736, 552 03 Česká Skalice
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