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Uložení povinnosti veřejné služby dle ust, § 22 odst. 2 zák. č.274l200I Sb., o
vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některych zákonů, v
platném zněrll (dále jen zákon o vodovodech a kanalizacích)

ROZIJODI\UTI
Odbor životníhoprostředí Městského úřadu Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, jako
příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 a § 106 zákona č.2541200l Sb., o
vodách azměně někteých zákona,ve znénípozdějšíchpředpisů ( dále jen vodní
zákon),jako speciální stavební úřad podle ustanovení § 15 zák, č. 18312006 Sb,, o
územním planování a stavebním řádu, v platrrém znění (dálejen stavební zákon), a
podle ustanovení § 26 odst. 2) zákona o vodovodech a kanalizacích, Obci Zlatá, se
sídlem Zlatá7,250 83 Škorec,IČ:00 47 2t3l,CZNACE - 84110,

ukládá

dle ust. § 22 odst. 2) zákona o vodovodech a kanalizacích povinnost veřejné
sluŽby a to provozování splaškové kanalizace, včetně čistírnyodpadních vod
(dále jen COV) pro veřejnou potřebu v obci Z|atá,ve vlastnictví Promising
Union, s. r. o., IC: 266 89 839, se sídlem Počernická 96, 108 00 Praha 10,

počínajednem 7. května 2014 na dobu 6 měsíců.

Ve smyslu § 22 odst. 2 zákona o vodovodech a kanalizacích odvolání proti
tomuto rozhodnutí nemá odkladný účinek.

odůvodnění
Dne 10. 3. 2014 provedla Česká inspekce životnr]ro prostředí, oblastní inspektorát
Praha, šetření na ČOV vobci ZIatá a bylo konstatováno, Ze ČOV byla vhavarijním
star,,u a nebyla obsluhována, do dosazovací nádrže pronikl kal, neboť ČOV nebyla
odkalována a kal unikal do recipientu. Zástupce firmy Promising Union, s.r.o., kteý je
vlastníkem ČOV, se nedostavil, neboť byl v pracor,ní neschopnosti, ale přesto zajistil
odčerpání kalu z dosazovací nádrže do kalové jímk], azýšený kal v dosazovacínádrži
klesl a kal přestal unikat do recipientu.
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současně bylo zdejšímu odboru doručeno rozhodnutí o zrušení povolení
k provozování ČoV, které r,ydal KrajskY úřad Stč. kraje dne I4,2.20I4 pod č. j.
L46538120I3/I(USK/2, které byl vydáno na vlastníka ČOV.
Na zakladě těchto skutečnostíbyl vlastník ČOV vyzván, aby se dostavil k podrání
vysvětlení ve věci r.ypouštění odpadních vod z Čov v obci zlatá V rozporu
s povolením vodoprávnr?ro úřadu a dále ohledně provozu Čov bez platného
rozhodnutí o povolení k provozovánítéto ČOV,
Zástupce společnosti Promising Union, s.r.o.) pan Tóre se nedostavil, předložil
neschopenku potvrzenou lékařem.
Pan Tóre se dostavil až dne I0. 4.2014, kdy nám sdělil, že jednás odbornou firmou o
provozování tohoto vodního díla, ČOV by řádně provozovali a do 14 dnů podají
Žádost o povolení k provozování na I(ajs§ uřad Stč. kraje. Do dnešního dne t1. do 7 .
5.2014 se tak nestalo a ČOV je nadále provozovánabez povolení abez odborného
dohledu.
Dále bylo zjištěno, dle sdělení společnosti ČPZZat<aznické služby, s.r.o., že ďne7.5.
2014 bude \Ydan pŤkaz na odpojení el. proudu a tím bude ČOV vy:razenazprovozu a
hrozí reálné nebezpečí,že oďpadní splaškovévody budou vypouštěny do recipientu
bez čištění.
SouČasně bylo zjištěno v insolvenčnímrejstříku, že na společnost Promising Union
s.r,o,, byl r,ydan insolvenční náwh spojený s náwhem na prohlášení konkurzu.
Váledem k tomu, že btozí bezprostřední nebezpečítoho, že odpadní vody budou
tl'PouŠtěny do Dobročovického potoka bez čištěnía způsobíškody na životnrm
prostředí, bylo rozhodnuto, jak ve ýroku uvedeno.

poučení účastníků
Proti tomuto rozhodnutí můžeúčastníkŤueru podat podle § 83 odst. 1 zák,
50012004 Sb., v platném znění, správní řád, odvolání, ve kterém se uvede v jakém

č.

rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namitany rozpor s právrumi předpisy nebo
nesprávnost rozhodnutí nebo řuení,ježmu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho
oznámení podáním učiněným u zdejšíhoodboru a to ke Krajskému úřadu
StředoČeského kraje. Lhůta pro podání odvoliání se počítáode dne následujícího po
doručenípísemného,uyhotovení rozhodnutí,

Proti výoku o 'vyloučeníodkladného úěinku se nelze odvolat ve smyslu § 85 odst. 4)

zák, ě. 50012004 Sb., v platném znění, správní řád.

JestliŽe si adresát uloženou písemnost ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla k vyzvednutí
PřiPravena, ne'uyzvedne, písemnost se považule za doručenou posledním dnem této
lhůty.
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