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Uložení povinnosti veřejné služby dle ust. § 22 odst. 2 zák. č. 274/2001 Sb., o vodovodech a
kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen zákon o
vodovodech a kanalizacích)

ROZHODNUTÍ
Odbor životního prostředí Městského úřadu Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, jako příslušný
vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 a § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vodní zákon), jako speciální stavební úřad
podle ustanovení § 15 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění
(dále jen stavební zákon), a podle ustanovení § 26 odst. 2) zákona o vodovodech a kanalizacích, Obci
Zlatá, se sídlem Zlatá 7, 250 83 Škvorec, IČ: 00 47 21 31, CZ NACE: 84110,

ukládá
dle ust. § 22 odst. 2) zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích povinnost veřejné služby,
a to provozování vodovodu pro veřejnou potřebu v obci Zlatá, ve vlastnictví společnosti DAVADA
exim s.r.o., se sídlem Nerudova 209/10, Praha 1 – Malá Strana, IČ: 06927734
počínaje dnem 11. května 2020 na dobu 12 měsíců.
Jedná se o SO 04 Vodovod v k.ú. Zlatá, tj. vodovodní řady PE 160x9,5 mm v délce 145,1 m, PE 110x6,6
mm v délce 1696,8 m, PE90x5,4 mm v délce 687,6 m a IPE 63x3,8 mm.
Toto vodní dílo bylo uvedeno do trvalého provozu kolaudačním rozhodnutím, které vydal MěÚ
Brandýs nad Labem-Stará Boleslav dne 10.4.2007 pod č.j. 100/16160/2006.
Ve smyslu § 22 odst. 2 zákona o vodovodech a kanalizacích odvolání proti tomuto rozhodnutí nemá
odkladný účinek.
Odůvodnění
Dne 20. 2. 2020 obdržel zdejší vodoprávní úřad žádost Obce Zlatá o nařízení veřejné služby dle § 22
zákona č. 274/2001 Sb. k provozování vodovodu v k. ú. Zlatá. Žadatel uvedl, že vodovod změnil dne
12.6.2018 svého majitele a tento nový majitel společnost DAVADA exim s.r.o. trvale porušuje zákon
č. 274/2001 Sb. a neprovozuje řádně vodní dílo. Dále uvedl, že v současné době probíhají dvě obci
známá exekuční řízení na tuto společnost a není pravděpodobné, že by došlo ke zlepšení stávajícího
stavu.
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Dopisem ze dne 18.3.2020 pod č.j. MÚBNLSB-OŽP-30335/2020-PROMI byla společnost DAVADA exim
s.r.o. vyzvána, aby v termínu do 15 dní od obdržení žádosti sdělila, kdo je v současné době
provozovatelem předmětného vodovodu. Datová zpráva byla dne 28.3.2020 doručena fikcí.
Dopisem ze dne 9.4.2020 pod č.j. MÚBNLSB-OŽP-20445/2020-PROMI byla Obec Zlatá vyzvána
k doplnění dokladů na základě kterých bude možné vydat rozhodnutí o nařízení povinnosti veřejné
služby.
K žádosti bylo doloženo:
Usnesení o nařízení dražebního jednání (dražební vyhláška) ze dne 7.4.2020, zpracované JUDr.
Ivanem Erbenem, soudním exekutorem, Exekutorský úřad 021 Praha 8, Staré náměstí 13/7, 161 00
Praha 6.
Odpověď advokáta Mgr. Jana Kozáka, Karlovo náměstí 18, Praha 2, který zastupoval původního
majitele vodovodu společnost BARBAR s.r.o., Všehrdova 436/17, 110 00 Praha 1, IČ: 65412311. Ten
uvedl, že dne 12.6.2018 byl vodovod na základě kupní smlouvy převeden na společnost DAVADA
exim s.r.o., se sídlem Nerudova 209/10, Praha 1 – Malá Strana, IČ: 06927734.
Dále byla doložena kopie kolaudačního rozhodnutí MěÚ Brandýs nad Labem-Stará Boleslav ze dne
10.4.2007 pod č.j. 100/16160/2006.
Vzhledem k tomu, že hrozí ohrožení veřejného zdraví a majetku, bylo rozhodnuto, jak je ve výroku
uvedeno.

Poučení účastníků
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle § 83 odst. 1 zák. č. 500/2004 Sb.,
v platném znění, správní řád, 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 oznámení podáním
učiněným u zdejšího odboru, a to ke Krajskému úřadu Středočeského kraje. Lhůta pro podání
odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení písemného vyhotovení rozhodnutí.
Proti výroku o vyloučení odkladného účinku se nelze odvolat ve smyslu § 85 odst. 4) zák. č. 500/2004
Sb., v platném znění, správní řád.
Jestliže si adresát uloženou písemnost ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla k vyzvednutí připravena,
nevyzvedne, písemnost se považuje za doručenou posledním dnem této lhůty.

Mgr. Michaela Prokopová
Referentka odboru životního prostředí
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