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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 
 

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ  ŘÍZENÍ 
 

 

Svazek obcí aglomerace Dolní Lhota, IČO 75104181,                      
Dolní Lhota 129, 763 23  Dolní Lhota u Luhačovic, 
který zastupuje  

Ing. Zuzana Kousalíková, Fügnerova 317, 763 02  Zlín-Malenovice 

(dále jen "žadatel") dne 12.06.2019 podal žádost o schválení kanalizačního řádu pro kanalizaci svazku 
obcí aglomerace Dolní Lhota: 

 

kanalizace  obcí 

DOLNÍ LHOTA - HORNÍ LHOTA - SEHRADICE – SLOPNÉ 
 

KANALIZAČNÍ ŘÁD 

 

 

(dále jen „kanalizační řád“) podle ustanovení § 14 odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a 
kanalizacích pro veřejnou potřebu a změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích, ve 
znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 428/2001 Sb., v platném znění. Uvedeným dnem bylo zahájeno 
řízení o jeho schválení. 

 
Údaje o předmětu rozhodnutí:              
Svazek obcí aglomerace Dolní Lhota jako provozovatel předmětné kanalizace předložil ke schválení 
kanalizační řád, jehož působnost se vztahuje na vypouštění odpadních vod do vybudované  stokové sítě 
obcí  Dolní Lhota, Horní Lhota, Sehradice a Slopné, zakončené centrální ČOV v Dolní Lhotě. 

Kanalizační řád vytváří právní a technický rámec pro užívání stokové sítě; určuje podmínky, za kterých je 
producentům odpadních vod povoleno vypouštět odpadní vody do veřejné kanalizace. 

 

Městský úřad Luhačovice, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad 
podle § 27 odst. 1 a § 30 zákona 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 
jen “zákon o vodovodech a kanalizacích”), oznamuje  podle § 47 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní 
řád (dále jen „správní řád“), zahájení správního řízení.  
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Účastníci řízení jsou dle § 36 odst. 1 a 2 správního řádu, oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy 
po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí. Účastníci řízení mají právo vyjádřit v řízení své stanovisko 
a požadovat informace o řízení. 

V případě, že řízení nebude doplněno o důkazy, jiné návrhy a stanoviska, bude správní rozhodnutí 
v projednávané věci vydáno po uplynutí  

10 dnů ode dne doručení tohoto oznámení. 

 
Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Městský úřad Luhačovice, odbor životního 
prostředí, Masarykova 137, 1. patro, úřední dny Po a  St  7:30-12:00, 13:00-17:00). 

 

Poučení: 

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc. 

 

 

 

 

 
 
 
(otisk úředního razítka) 

 
 

Ing. Petr Záhorovský v.r. 
vedoucí odboru životního prostředí  

 
 
 

Toto oznámení se dává na vědomí, podle § 144 odst. 2 správního řádu, účastníkům řízení veřejnou 
vyhláškou, která bude vyvěšena na úřední desce Městského úřadu Luhačovice a na úřední desce 
obecních úřadů obcí Dolní Lhota, Horní Lhota, Sehradice a Slopné. Taktéž bude zveřejněno způsobem 
umožňující dálkový přístup.  

Veřejnou vyhláškou se doručuje na úřední desce Městského úřadu Luhačovice.  

 

 

Tento dokument musí být na úřední desce vyvěšen po dobu 15 dnů,  

 (§ 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád). 

Poslední den této lhůty je dnem doručení. 

                                                                                          

 

 

 

 

Datum vyvěšení…………………….                                              Datum sejmutí………………….. 

 
Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení, sejmutí a zveřejnění písemnosti. 
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Obdrží: 

žadatel (DS) 
1. Svazek obcí aglomerace Dolní Lhota, IDDS: ji74fbq 
 
zplnomocněný zástupce žadatele (doručenky) 
2. Ing. Zuzana Kousalíková, Fügnerova č.p. 317, Malenovice, 763 02  Zlín 4 
  
účastníci řízení (DS) 
3. Obec Slopné, IDDS: n6aasrp 
4. Obec Sehradice, IDDS: 4u9b3z2 
5. Obec Dolní Lhota, IDDS: hu8amnv 
6. Obec Horní Lhota, IDDS: e9wara4 
 -  s žádostí o vyvěšení veřejné vyhlášky na úřední desce obecních úřadů dotčených obcí po dobu 15 dnů   
    a vrácení na MěÚ Luhačovice, odbor ŽP 
 
ostatní účastníci (veřejnou vyhláškou) 

7. Osoby, které mohou být rozhodnutím dotčeny na svých právech nebo povinnostech (vlastníci pozemků       
    a staveb napojených na veřejnou kanalizaci svazku obcí aglomerace Dolní Lhota) 
 

 
na vědomí  
8. Městský úřad Luhačovice, podatelna, nám. 28. října č.p. 543, 763 26  Luhačovice                          
    /k vyvěšení na úřední desku/ 
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