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MĚSTSKY URAĎ HODONÍN
odbor životního prostředí
pracoviště: Národní třída 25, 695 35 Hodonín, tel: 518 316 397
Spisová značka: ŽP/10/456/JP Číslo
jednací: 13531/2010 Vyřizuje: Ing.
Jitka Prášková Telefon: 518 316 397
E-mail: praskovajitka@muhodonin.cz
Fax: 518 353 686
V Hodoníně dne 10.02.2010

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
ROZHODNUTÍ
ve věci schválení

Kanalizačního řádu obce Petrov
Městský úřad Hodonín, odbor životního prostředí, jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle
ustanovení § 25 písm. b) zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a
o změně některých zákonů (dále jen zákon o vodovodech a kanalizacích) ve znění pozdějších předpisů a
jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní
řád, ve znění pozdějších předpisů žadateli - účastníku řízení podle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu ,
kterým je
Vodovody a kanalizace Hodonín a.s.
Purkyňova 2 695 11 Hodonín IČ : 49 45
45 44 OKEČ : 410 020

I. schvaluje
podle ustanovení § 14 odst. 3 zákona o vodovodech a kanalizacích
kanalizační řád kanalizace pro veřejnou potřebu obce Petrov
vk. ú. Petrov, Strážnice, okrese Hodonín, kraji Jihomoravském, č.h.p. 4-13-02-060, 4-13-02-0704-1302-062, hydrogeologický rajón č. 165
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Zpracovatel kanalizačního řádu: Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s., Jiřina Holíková, referent
vodohospodáře a ekologie, datum zpracování prosinec 2009
Kanalizační řád se schvaluje na dobu do 31. 1. 2015.

II. stanovuje podmínky,
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, tak jak jsou uvedeni v odsouhlaseném kanalizačním řádu
musí dodržovat stanovenou maximální míru znečištění tak, jak je uvedeno v tabulce č.1-4.
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
Provozovatel a majitel kanalizace pro veřejnou potřebu obce Petrov - společnost Vodovody a kanalizace
Hodonín, a.s., Purkyňova 2, 695 01 Hodonín, IČ 49454544, podal dne 7.1.2010 žádost o schválení
kanalizačního řádu pro stokovou obce Petrov.
Tímto dnem bylo zahájeno příslušné správní řízení.
K žádosti bylo doloženo:
- Kanalizační řád kanalizace pro veřejnou potřebu obce Petrov vypracovaný v prosinci 2009, pare č. 1
a pare č.4
MěU Hodonín, 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 i dotčeným správním orgánům
dopisem a veřejnou vyhláškou ze dne 7.1.2010, č.sp. ŽP/10/456/JP, č.j. 2150/2010, kde byla podle ust.
§ 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád dána možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí.
Tuto možnost mohli vdaném případě účastníci využít ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení tohoto
oznámení a to buď samostatným písemným podáním nebo ústně do protokolu u zdejšího odboru.
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V rámci vodoprávního řízení bylo zjištěno:
Kanalizační řád byl zpracován v souladu s platnou legislativou na základě rozhodnutí k nakládání
s vodami spočívající ve vypouštění odpadních vod čištěných na ČOV Strážnice. Kanalizační řád je
zpracován v souladu s § 24 vyhlášky č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon o vodovodech a
kanalizacích.
Posouzení vodoprávního úřadu: 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. Z toho důvodu bylo ve věci rozhodnuto, jak je uvedeno
ve výrokové části tohoto rozhodnutí.

Poučení účastníků
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle § 83 odst. 1 správního řádu odvolání, ve
kterém se uvede v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor správními předpisy
nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení
ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, Žerotínovo nám. 3/5 podáním učiněným u
Městského úřadu Hodonín. 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 na jeho náklady Městský úřad Hodonín. Podané odvolání má v souladu
s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí
je nepřípustné.

Otisk úředního razítka

Ing. Jarmila Kotrlová
Vedoucí odboru životního prostředí

Hodonín 10.02. 2010

Příloha pro žadatele: Schválený kanalizační řád - pare č. 1
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Ve smyslu ust. § 115 odst.8 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů (vodní zákon) a ust. § 25 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění,
doručuje se toto rozhodnutí ve věci některým účastníkům řízení i veřejnou vyhláškou, tj.tak, že
oznámení bude zveřejněno na úřední desce a též zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup na
MěU Hodonín a OÚ Petrov po dobu 15-ti dnů, přičemž patnáctý den bude považován za den doručení
veřejné vyhlášky. Žádáme tímto MěÚ Hodonín a OÚ Petrov, aby po uplynutí lhůty zaslal potvrzení o
vyvěšení a snětí zdejšímu vodoprávnímu úřadu MěÚ Hodonín, OŽP. ____________________________
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Obdrží:
Účastníci vodoprávního řízení:
(doporučené do vlastních rukou na dodejku)
1. Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s., Purkyňova 2, 695 11 Hodonín
2. Obec Petrov, 696 65 Petrov u Hodonína 113
Ostatním je doručováno veřejnou vyhláškou
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