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VEŘEJNÁ  VYHLÁŠKA 

 

ROZHODNUTÍ 
 

Výroková část: 

Městský úřad Luhačovice, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad (dále jen „vodoprávní úřad“) 
příslušný podle  § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých 
zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), ve správním řízení posoudil 
žádost,  kterou dne 23.03.2011 podal 

Svazek obcí aglomerace Dolní Lhota, IČ 75104181, 763 23  Dolní Lhota 129 

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení: 

 

I. Podle ustanovení § 14 odst. 3 a 5 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“) a dle ustanovení § 24 vyhl. č. 
428/2001 Sb., kterou se provádí zákon o vodovodech a kanalizacích, 

 

s c h v a l u j e 

kanalizační řád vodního díla: 

Kanalizace  Dolní Lhota  - Horní Lhota - Sehradice - Slopné 
KANALIZAČNÍ ŘÁD 

(dále jen "kanalizační řád"). 

Předmětem  rozhodnutí je  kanalizační řád  jehož působnost se vztahuje na vypouštění odpadních vod do 
nově vybudované  stokové  sítě obcí  Dolní Lhota, Horní Lhota, Sehradice a Slopné,  zakončené centrální 
ČOV.                        
Vlastníkem a provozovatelem uvedené stokové sítě je Svazek obcí aglomerace Dolní Lhota.   
 

II. Stanoví podmínky pro kanalizační řád: 

1. Na straně 15 kanalizačního řádu - odst. 9 „měření množství odpadních vod“ uvést správně znění §  
v závorce: (§ 30 a příloha č. 12). Dále v předchozí větě neuvádět § 31 vyhlášky č. 428/2001 Sb., 
který se týká dešťových vod. 

2. Vlastník kanalizace je povinen dle § 25 vyhlášky č. 428/2001 Sb. změnit nebo doplnit kanalizační 
řád, změní-li se podmínky, za kterých byl schválen. 

3. Doba platnosti kanalizačního řádu se stanovuje do 31.12.2016. 
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Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (§ 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, ve znění pozdějších předpisů): 

Svazek obcí aglomerace Dolní Lhota, IČ 75104181, 763 23  Dolní Lhota 129 

 

Odůvodnění: 

Dne 23.03.2011 podal žadatel žádost o schválení manipulačního řádu. Tímto dnem bylo zahájeno řízení 
o jeho schválení. 

Žádost byla doložena těmito doklady: 
- dva výtisky kanalizačního řádu,  který zpracovala Ing. Zuzana Kousalíková v únoru 2011. 

Vodoprávní úřad oznámil dne 24.6.2011 pod. č.j. 13557/2011/271 zahájení řízení známým účastníkům 
řízení a dotčeným orgánům. S ohledem na velký počet účastníků, bylo správní řízení podle ustanovení     
§ 144 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, oznámeno veřejnou vyhláškou. 

Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených 
v ustanoveních vodního zákona a zákona o vodovodech a kanalizacích, projednal ji s účastníky řízení a 
s dotčenými správními úřady. Při přezkoumání žádosti nebyly shledány důvody bránící schválení 
kanalizačního řádu. 

Vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů 
ve výroku uvedených. 

 
Účastníci řízení - další dotčené osoby  (§ 27 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
pozdějších předpisů): 

Obec Slopné, Obec Horní Lhota, Obec Sehradice, Obec Dolní Lhota 

 

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: 

-  Účastníci neuplatnili návrhy a námitky. 

Vyhodnocení připomínek veřejnosti: 

-  Připomínky ze strany veřejnosti nebyly vzneseny. 

 

Poučení účastníků: 

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru životního prostředí a 
zemědělství Krajského úřadu Zlínského kraje, podáním u zdejšího správního orgánu.  

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a 
aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je 
správní orgán na náklady účastníka. 

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. 
Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                    otisk úředního razítka 
 
 

                    Ing. Petr Záhorovský 
          vedoucí odboru životního prostředí 
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Tato písemnost se doručuje účastníkům řízení, podle §  144 odst. 2 správního řádu, veřejnou vyhláškou, 
která bude zveřejněna na úřední desce obcí  Luhačovice, Dolní Lhota, Horní Lhota, Sehradice a Slopné. 
Taktéž bude zveřejněna způsobem umožňující dálkový přístup. 

 

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

 (§ 25 odst. 2 a 3 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád). 

Posledním dnem této lhůty je dnem doručení. 

                                                                                          

 

 

 

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

 

 

 

Poplatek: 

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje. 
 
Přílohy pro žadatele: 

- schválený kanalizační řád 
 
 

Obdrží: 

žadatel (doručenky) 
1. Svazek obcí aglomerace Dolní Lhota, Dolní Lhota č.p. 129, 763 23  Dolní Lhota u Luhačovic 
  
účastníci řízení (doručenky) 
2. Obec Slopné, IDDS: n6aasrp 
3. Obec Horní Lhota, IDDS: e9wara4 
4. Obec Sehradice, IDDS: 4u9b3z2 
5. Obec Dolní Lhota, IDDS: hu8amnv 
-  s žádostí o vyvěšení veřejné vyhlášky na úřední desce po dobu 15 dnů a vrácení na MěÚ Luhačovice  
   odbor ŽP 
 
ostatní účastníci řízení (veřejnou vyhláškou) 
 jejichž práva mohou být rozhodnutím přímo dotčena 
 
dotčené orgány 
6. Správa CHKO Bílé Karpaty, IDDS: f53dynz 
7. KHS Zlínského kraje, IDDS: xwsai7r 
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