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OZNÁMENÍ 

O ZAHÁJENÍ VODOPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ 

 

Obec Tuchoraz, IČO 00235814, Tuchoraz 99, 282 01  Český Brod 

(dále jen "žadatel") dne 30.6.2021 podala žádost o schválení dle § 14 odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb., o  
vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů): 

  

kanalizační řád splaškové kanalizace obce Tuchoraz. 
 

Městský úřad Český Brod, odbor životního prostředí a zemědělství, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 27  
odst. 2 písm. c) zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích a o změně některých zákonů ve znění 
pozdějších předpisů  (dále jen zákon o vodovodech a kanalizacích), oznamuje v souladu s ustanovením § 47 
odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb.,  správní řád, ve znění pozdějších předpisů,  § 115 vodního zákona a zahájení 
správního řízení.  

Účastníci řízení mohou své námitky podat do 

15 dnů od doručení tohoto oznámení, 

jinak k nim nebude přihlédnuto. Ve stejné lhůtě sdělí svá stanoviska dotčené správní úřady. Účastníci řízení 
mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Městský úřad Český Brod, odbor životního prostředí a zemědělství, 
úřední dny). 

 

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. 

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc. 
 
  
Ivana Stárková, v.r.  
oprávněná úřední osoba 
odborný referent vodoprávního úřadu 
Za správnost vyhotovení: Edita Drahotová  
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Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů. 
 
Vyvěšeno dne: ..............................   Sejmuto dne: .................................... 
 
 
 
 
 
 
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení. 
 
 
Obdrží: 

účastníci (dodejky) 
Obec Tuchoraz, IDDS: 4fyedpb 
Povodí Labe, státní podnik, IDDS: dbyt8g2 
 
 
ostatním neznámým účastníkům řízení dle § 27 odst. 2 správního řádu (odběratelům) se dle ustanovení § 25 
odst. 1 správního řádu doručuje veřejnou vyhláškou 
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