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Vyhotoveno v Moravském Krumlově dne 13. 1. 2016

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
ROZHODNUTÍ
Městský úřad Moravský Krumlov, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný
podle ustanovení § 10 a § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen správní řád), dle
ustanovení § 106 a § 115, odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých
zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vodách), dle ustanovení § 15 zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (dále jen
stavební zákon), § 25 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou
potřebu a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o
vodovodech a kanalizacích) a § 66 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „vodoprávní úřad“),
I. s ch v a l u j e
žadateli, tj.: dobrovolný svazek obcí KANALIZACE - HOSTĚRADICE, SKALICE,
MORAŠICE, IČ: 75108968, se sídlem Hostěradice 67, 671 71 Hostěradice (účastník řízení
podle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu) podle ustanovení § 14 odst. 3 zákona o
vodovodech a kanalizacích, kanalizační řád splaškové stokové sítě obcí Skalice a Morašice.
Kanalizační řád byl vypracován společností AQUA PROCON s.r.o., IČ: 46964371,
Palackého tř. 12, 612 00 Brno.
Provozovatel kanalizace: Technické služby Hostěradice, p.o., IČ: 72032791, Hostěradice 57,
671 71 Hostěradice.
II. s t a n o v u j e p o d m í n k y
za kterých se kanalizační řád schvaluje:
1.

Veškeré změny v průběhu platnosti kanalizačního řádu budou včas oznámeny a
projednány s vodoprávním úřadem a následně uvedeny v dodatku ke kanalizačnímu řádu.
V případě zásadních změn bude zpracován a ke schválení předložen kanalizační řád
nový.

2.

Jednotliví producenti odpadních vod musí dodržovat stanovenou maximální míru
znečištění danou kanalizačním řádem.

3.

Zjištěné případy vypouštění odpadních vod v rozporu s kanalizačním řádem kanalizace
budou včas oznámeny orgánům státní správy, správci vodního toku a budou učiněna
taková opatření, aby bylo zabráněno následným škodám, popř. haváriím

4.

Schválený kanalizační řád je součástí tohoto rozhodnutí.

Odůvodnění
Městský úřad Moravský Krumlov, odbor životního prostřední, jako věcně a místně příslušný
vodoprávní úřad obdržel dne 2. 12. 2015 žádost od dobrovolného svazku obcí
KANALIZACE - HOSTĚRADICE, SKALICE, MORAŠICE, IČ: 75108968, se sídlem
Hostěradice 67, 671 71 Hostěradice, zastoupeného na základě plné moci splečností AQUA
PROCON, s.r.o., IČ: 46964371, Palackého tř. 12, 612 00 Brno o schválení kanalizačního
řádu splaškové stokové sítě obcí Skalice a Morašice.
Dnem podání žádosti bylo zahájeno příslušné správní řízení.
K žádosti byl doložen:
Kanalizační řád vypracován společností AQUA PROCON s.r.o, IČ: 46964371, Palackého tř.
12, 612 00 Brno.
Městský úřad Moravský Krumlov, odbor životního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad,
posoudil podanou žádost včetně jejich příloh v provedeném vodoprávním řízení z hlediska
širších vodohospodářských zájmů, z hlediska ochrany jakosti vod a odtokových poměrů.
Podle ustanovení § 115 vodního zákona a příslušných ustanovení správního řádu oznámil
vodoprávní úřad zahájení vodoprávního řízení všem známým účastníkům řízení formou
veřejné vyhlášky a dotčeným správním orgánům doporučeně na doručenku dne 21. 12. 2015,
pod č.j.: MUMK 26506/2015, spis. zn.: SMUMK 24993/2015 OŽP/MG 2. Vodoprávní úřad
upustil od ústního jednání a místního šetření a podle ust. § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád dal možnost vyjádřit se k podkladům pro rozhodnutí. Tuto možnost mohli
v daném případě účastníci využít ve lhůtě do 6. 1. 2016, a to buď samostatným písemným
podáním, nebo ústně do protokolu.
Kanalizační řád byl zpracován v souladu s platnou legislativou. Řeší zajištění dodržování
stanovených limitů v množství a kvalitě vypouštěných odpadních vod do veřejné stokové sítě
v obcích Skalice a Morašice.
V obci Skalice byla vybudována soustavná stoková síť oddílné kanalizační soustavy
s odváděním odpadních vod do kanalizačního systému, který zajistí jejich odvádění do
centrální čerpací stanice Skalice, odkud jsou přečerpávány do kanalizace v obci Hostěradice a
dále na ČOV Hostěradice., kde budou tyto odpadní vody vyčištěny.
V obci Morašice byla vybudována soustavná stoková síť oddílné kanalizační soustavy
s odváděním odpadních vod do kanalizačního systému, který zajistí jejich odvádění do
centrální čerpací stanice Morašice, odkud jsou dále čerpány do kanalizace v obci Hostěradice
a dále na ČOV Hostěradice. Zde jsou dále přečišťovány na úrovni současných možností
čistírenských technologií v souladu s platnou legislativou.
Kanalizační řád je zpracován v souladu s § 24 vyhlášky č. 428/2001 Sb., kterou se provádí
zákon o vodovodech a kanalizacích.
Vodoprávní úřad posoudil v průběhu vodoprávního řízení žádost z hlediska širších
vodohospodářských zájmů, tj. zejména z hlediska Plánu oblastí povodí, zájmů ochrany jakosti
a množství vod a též z hlediska možných vlivů na vodní poměry a jiné veřejné zájmy,
zejména zájmy ochrany přírody a krajiny. Vodoprávní úřad kanalizační řád dále porovnal se
souvisejícím povolením k nakládání s vodami a dospěl k závěru, že předložený kanalizační
řád je možné schválit za podmínek výše uvedených.
Protože v průběhu celého řízení nebyly vzneseny žádné námitky, mohl správní orgán
rozhodnout tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

Poučení účastníků
Proti tomuto rozhodnutí se lze podle ustanovení § 83 odst. 1 spr. ř. odvolat do 15-ti dnů ode
dne jeho doručení, ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3/5 a to
podáním učiněným u správního orgánu, který rozhodnutí vydal. Odvoláním lze napadnout
výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen
proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. Odvolání musí mít dále náležitosti „podání“ (§37
spr.ř.) a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho
napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo
řízení, jež mu předcházelo. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden
stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li
účastník řízení dostatečný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady tohoto
účastníka. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 spr. ř. odkladný účinek.

Ing. Markéta Goldschmidtová
referent státní správy ve vodním hospodářství

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce a
zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup a po vyplnění dat vyvěšení a sejmutí
bude vráceno odboru životního prostředí Městského úřadu Moravský Krumlov.

Datum vyvěšení:………………………

Datum sejmutí: …………………………

Podpis a razítko oprávněné osoby, která potvrzuje vyvěšení a sejmutí vyrozumění.

(Držitelům DS doručeno prostřednictvím datové schránky Města Moravský Krumlov,
v souladu s ustanovením § 17 a § 18 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a
autorizované konverzi dokumentů, v platném znění.)
Obdrží:
Účastníci řízení doporučeně na doručenku:
- Dobrovolný svazek obcí - Kanalizace – Hostěradice, Skalice, Morašice, se sídlem Hostěradice 52, 671 71
Hostěradice, zastoupený na základě plné moci firmou Aqua Procon, s.r.o., Palackého tř. 768/12, 612 00 Brno
- Obec Hostěradice, Hostěradice 57, 671 71 Hostěradice
- Obec Skalice, Skalice 92, 671 71 Hostěradice
- Obec Morašice, Morašice 121, 671 71 Hostěradice
- Technické služby Hostěradice, Hostěradice 57, 671 71 Hostěradice
- Město Moravský Krumlov – úřední deska
- Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 601 75 Brno
Dotčené orgány:
- Městský úřad Znojmo, odbor životního prostředí, nám. Armády 1213/8, 669 01 Znojmo

