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Veřejná vyhláška
Dne Í3.01,2022 obdŽel Městský úřad Bystřice pod Hostýnem, odbor životního prostředí,
Žádost o schválení kanalizačního řádu stokové sítě obce'Slavkov pod HÓstýnem.
ligost byla podána Obcí Slavkov pod Hogtýnem, lČ: ooŽaiisa, Slavkov póo Hosqyn em 14,
768 61 BYstřice Pod Hostýnem. Uvedeným dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení.

Městský Úřad Bystřice pod Hostýnem, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad věcně
a místně přísluŠný podle ustanovení § 10 a § 11 zákona e. 5oolzoo+ Sb., správní řád,
ve _ znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanoveními § 27 odst. 1a § 30 zákona Č. 27412001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu
a o změně někteqých.zákonŮ, doruóujei oznámení o zahájení správního'řízeni podle
ustanovení § 25 a § 144 správního řádu úěastníkům řízení

veřejnou vyhláškou.

č.,l.:

OPR. ÚŘEDNÍ OSOBA:
TEL.:
E-MAlL:

DATUM:

Masarykovo nám. 
,137

768 6,1 Bystřice pod Hostýnem

MUBPH 1946112022

Mgr, Silvie Řičánková, MPA
573 501 945
Silvie.Ricankova@
mubph,cz

01,09.2022

Obec Slavkov pod Hostýnem
Slavkov pod Hostýnem 14

768 6'l Bystřice pod Hostýnem

(otisk úředního razítka)

Mgr. Silvie Řičánková, MPA v. r.
referentka na úseku vodního hospodářství

Toto oznámení musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů.
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DATUM:

Masarykovo nám, 137

768 61 Bystřice pod Hostýnem
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tel,: + 4?0 573 501 91,1

fax,. + 420 573 501 968

01,09,2022

Oznámení o zahájení správního řízení
veřejnou vyhláškou

Dne 'l3.01 ,2022 obdžel Městský úřad Bystřice pod Hostýnem, odbor životního prostředí,
Žádost o schválení kanalizačního řádu stokové sítě obce Slavkov pod Hostýnem.
iádost byla podána Obcí Stavkov pod Hostýnem, lČ: 00287733, Slavkov póo Hostýn ěm 14,
768 61 Bystřice pod Hostýnem. Uvedenýn1 dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení.

Městský Úřad Bystřice pod Hostýnem, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad věcně
a místně přísluŠný podle ustanovení § 10 a § 11 zákona é,1oolzoCÉ Sb., správní řád,
ve znění pozdějŠÍch předpisů, dále jen správní řád, v souladu s ustanoveními § 27 odst. 1

a § 30 zákona č, 27412001 Sb., o vgdovodech a kanalizacích pro veřejňou potřebu
a o změně někte4ých zákonů, dále jen zákon o vodovodech a kanalizacích, po dbplnění
podkladů

l. oznamuje

vŠem ÚČastníkŮm řizení a dotěeným orgánům, že dnem doručení žádosti bylo zahájeno
správnířízení v souladu s ustanovením § 47 odst, 1 správního řádu

ve věci schválení kanalizačního řádu stokové sítě obce SIavkov pod Hostýnem,
v souladu s ustanovením § í4 odst. 3 zákona o vodovodech a kanalizacích.

PředloŽený kanalizaění řád je v souladu s vyhláškou Ministerstva zemědělství é. 428l2oo1
Sb., kterou se provádízákon o vodovodech a kanalizacích.

Zpracovatel kanalizaČního řádu: lng. Ondřej Mlěoch, Osvoboditelů 248tg, 767 01
Kroměříž, lČ 74257901

Základní údaje:

Druh vodního díla:

Popis místa vodního díla:

Čislo hydrologického pořadí:
Popis:

stavby kanalizačních stok a kanalizaěních objektů,
čistírny odpadních vod - § 55 odst, 1 písm, c) vodního
zákona
HGR 322'| Flyšové sedimenty v povodí Moravy, kraj
Zlínský, obec Slavkov pod Hostýnem, katastrální území
Slavkov pod Hostýnem
4-12-02-125
Stoková síť je převážně vybudovaná jako jednotná, tj.
pro odvedení splaškových i dešťových vod, v letech
1994 - 2005. Kanalizace je provedena v celé délce
3,712 km zželezobetonových betonových trub a PP
trub. ,Celkový počet trvale bydlícícň obyvatel ve
Slavkgvě pod Hostýnem je 658. Poěet výustních objektů
jsou dva. Recipientem je Slavkovský potok (lDVT
1020q259).
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PředloŽený kanalizační řád řešízajištění dodžování stanovených limitů v množství a kvalitě
vYPouŠtěných odpadních vod do veřejné kanalizaění stokové sítě v obci Slavkov pod
Hostýnem. Kanalizační řád stanoví podmínky, za kterych je umožněno produceniům
odpadních vod vypouštět do kanalizace odpadní vody v uróeném místě a v urěité koncentraci
zneěiŠtění v souladu s platnými právními předpisy a vodoprávními povoleními. Je navženo
schválit kanalizační řád s dobou platnosti 10 let,

ÚČastníci řízení a dotčené orgány mohou nahlédnout do podkladů rozhodnutí u Městského
Úřadu Bystřice pod Hostýnem, odboru životního prostředí (budova zámku), Pod platany 2,
768 61 Bystřice pod Hostýnem v přízemí, na úseku vodního hospodářství, dveře ě, 1 1, Úzdy
v Pondělí a ve středu od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 17:00 hodin, nebo v jiné pracovní dny
v týdnu po předchozí telefonické domluvě.
Vzhledem k tomu, že se jedná o řízeni s velkým počtem účastníkům řízení, doručuje správní
orgán oznámení ozahájeniřízeni vsoulpdu sustanoveními § 25 a § 144 odst. i, odst.2
správního řádu veřejnou vyhláškou,

l!. usnesení

Městský Úřad Bystřice pod Hostýnem, odbor životního prostředí, jako věcně a místně
přísluŠný vodoprávní úřad podle ustanovení § 10 a § 11 správního řádu, ve znění pozdějších
a podle ustanovení § 27 odst. 't a § 30 záŘona o vodovodech a kanalizacích

u rčuje
l

podle ustanovení § 39 odst. 1 správníhg řádu účastníkům řízení lhůtu 10 dní ode dne
doruěení oznámení o zahájení řízeni k upIatnění námitek ke správnímu řizení
o schválení kanalizačního řádu stokové sífě obce Slavkov pod Hostýnem podle ustanovení §
14 odst. 3zákona o vodovodech a kanalizacích. K později uplatněným námitkám, popřípadě
důkazům nebude přihlédnuto.

odůvodnění
Na Žádost Obce Slavkov pod Hostýnem, 1Č 00287733, Slavkov pod Hostýn em 14,768 61
Bystřice pod Hostýnem, bylo zahdjeno správní řízení ve věci schválení kanalizaěního řádu
stokové sítě obce Slavkov pod Hostýn€íTl,.!| to v souladu s ustanovením § 14 odst. 3 zákona
o vodovodech a kanalizacích.

Podle ustanovení § 39 odst. 1 správního řádu určí správní orgán účastníkům řízení
přiměřenou lhŮtu k provedení úkonu, pokud ji nestanoví zákon a je-li toho zapotřebí. Z tohoto
dŮvodu věcně a místně příslušný vodopráVní úřad současně s oznámením o zahájení řízení
urČil účastníkŮm řízení v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 správního ráou lhůtu
k uplatnění námitek, popř. důkazů a poučil je, že k později podaným námitkám, popř.
důkazům nebude přihlédnuto

Poučení
Proti tomuto usnesení se lze odvolat podle ustanovení § 76 odst. 5 správního řádu ve lhůtě
do 15 dnŮ ode dne jeho oznámení ke Krflskému úřadu Zlínského kraje, Odboru životního
prostředí a zemědělství, podáním uěiněným u Městského úřadu Bystřice pod Hostýnem,
odboru Životního prostředí. Odvolání musí mít náležitosti uvedené v ustanovení § 37 odst. 2
správního řádu a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému výroku usnesení směřuje,
v jakém rozsahu ho napadá a v čem 1je spatřován rozpor s právními předpisy nebo
nesprávnost r,nýroku nebo řízení, jež mu předcházelo, Odvoláníjen proti óásti odůvodnění je
nepřípustné (dle § 82 odst. 1 a 2 správního řádu), Odvolání se podává s potřebným počtem
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stejnopisŮ tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal
jeq9n stejnopis. Nepodá-li účastník potřePný počet stejnopisů, vyhotovíje správní orgán na
náklady Úěastníka (dle § 82 odst. 2 sp,rávního řádu). Podání odvolání nemá v sóuladu
s ustanovením § 76 odst. 5 správního řádr,r odkladný účinek.

Oznámení je doruČeno vsouladu sustapovením § 25 správního řádu 15. dnem od jeho
zveřejnění veřejnou vyhláškou na úřední desce.
Nechá-li se něktený z účastníků zastupovat, doloží jeho zástupce vodoprávnímu úřadu
v souladu s ustanovením § 33 správního řádu plnou moc.

(otisk úředního razítka)

MVDr. Hana Hynčicová v. r.
vedoucí odboru životního prostředí

Toto oznámení musí být vyvěšeno minim,álně po dobu ,15 dnů na úřední desce Městského
Úřadu Bystřice pod Hostýnem, obecníhQ úřadu Slavkov pod Hostýnem a též způsobem
umoŽňujícím dálkový přístup. Poslední {en této lhůty je dnem doručení. Současně tímto
zdvořile Žádáme odbor vnitřní správy, í\4ěU Bystřice pod Hostýnem, odbor vnitřní správy
o vyvěŠení písemnosti na úřední desce aizpůsobem umožňující dálkový přístup, Písemnost
nám laskavě s vyznaěením doby vyvěšeníjvraťte zpět.

l

- 1 .§!, 2022
Vyvěšeno dne:

-.! ,í]$, 202
Dálkový přístup:

Sejmuto dne:

Dálkový přístup:

Podpis a razítko osoby, která potvrzuje vyvěšení a sejmutí,
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Rozdělovník:

Úěastnícivodoprávního řízení - § 27 odst. í ia § í44 odst. 6 správního řádu (do vlastních rukou):
Pbec Slavkov pod Hostýnem, Slavkov pod Hogtýnem 14,768 61 Bystřice pod Hostýnem
Učastnícivodoprávního řízení - § 27 odst. 2isprávního řádu (veřejnou vyhláškoú):
obec Slavkov pod Hostýnem, Slavkov pod Ho§týnem 14,768 61 Bystřice pod Hostýnem
osoby, které mohou být rozhodnutím dotěeny na svých právech nebo povinnostecřt
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