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V Pohořelicích 1. června 2021

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Rozhodnutí
Městský úřad Pohořelice, odbor životního prostředí jako věcně příslušný podle ustanovení
§ 25 písm. b) a § 27 odst. 2 písm. c) zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro
veřejnou potřebu a jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
žadateli:
Vodárenská akciová společnost, a.s., divize Brno-venkov, Soběšická 820/156, 638 00 Brno,
IČ 494 55 8422
schvaluje
podle ustanovení § 14 odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro
veřejnou potřebu a o změně některých zákonů

kanalizační řád skupinové kanalizace Malešovice, Odrovice.
Odůvodnění
Městský úřad Pohořelice, odbor životního prostředí obdržel dne 15.04.2021 žádost
společnosti Vodárenská akciová společnost, a.s., divize Brno-venkov, Soběšická 820/156, 638
00 Brno, IČ 494 55 842 o schválení kanalizačního řádu skupinové kanalizace Malešovice,
Odrovice.
Dnem podání žádosti bylo zahájeno vodoprávní řízení.
Podle ustanovení § 47, odst. 1 a § 144, odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen správní řád) oznámil příslušný vodoprávní úřad zahájení
vodoprávního řízení všem známým účastníkům řízení oznámením č. j. MUPO-

17662/2021/ZP/TRR ze dne 29.04.2021 a stanovil, že účastníci řízení jsou oprávněni
navrhovat důkazy a činit jiné návrhy ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení tohoto oznámení.
V rámci vodoprávního řízení bylo zjištěno:
a) Aktualizace kanalizačního řádu stokové sítě Města Pohořelice byla vypracovaná
Vodárenskou akciovou společností, a.s., divize Brno-venkov, Soběšická 820/156, 638 00
Brno, IČ 494 55 842 v březnu 2021.
b) Žádost o o schválení nového kanalizačního řádu skupinové kanalizace Malešovice,
Odrovice byla podána řádně před ukončením platnosti stávajícího kanalizačního řádu
c) Kanalizační řád obsahuje všechny náležitosti dle § 24 vyhlášky č. 428/2001 Sb., kterou se
provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu
a o změně některých zákonů.
d) Ve vodoprávním řízení ze strany účastníků řízení nebyly vzneseny žádné zásadní námitky.
e) Posouzení vodoprávního úřadu: Vodoprávní úřad prověřil podanou žádost a kanalizační
řád z hlediska širších zájmů, přitom vzal v úvahu zejména hlediska ochrany čistoty vod
a další. Bylo zjištěno, že předložený kanalizační řád není v rozporu se zájmy chráněnými
zákonem, právem chráněnými zájmy a povinnostmi jiných a se zájmy ochrany životního
prostředí a je v souladu s vyhláškou.
Vodoprávní úřad po zvážení všech výše uvedených okolností a na základě doložení všech
potřebných dokladů rozhodl tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí.
Poučení o odvolání
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 83 odst. 1 správního
řádu odvolání, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný
rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve
lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje, Žerotínovo
nám. 3/5, 601 82 Brno podáním učiněným u Městského úřadu Pohořelice, odboru životního
prostředí.
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 Pohořelice. Podané odvolání má
v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti
odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Ing. Václav Procházka
vedoucí odboru životního prostředí
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Toto oznámení musí být vyvěšeno na úřední desce OÚ Malešovice a OÚ Odrovice po dobu 15
dnů a současně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup podle věty druhé § 25
odst. 2 správního řádu. 15. den je posledním dnem oznámení.
Datum vyvěšení: ............................................

Datum sejmutí: ..........................................

.........................................................................
Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení
Razítko:

..................................................................
Podpis oprávněné osoby, potvrzující
sejmutí
Razítko:

V elektronické podobě
zveřejněno od: ...............................................

V elektronické podobě
zveřejněno od ….....................................

.......................................................................
Podpis oprávněné osoby, potvrzující zveřejnění

...................................................................
Podpis oprávněné osoby, potvrzující
sejmutí
Razítko:

Razítko:

Rozdělovník
Účastníci vodoprávního řízení:
1. Vodárenská akciová společnost, a.s., divize Brno-venkov, Soběšická 820/156, 638 00
Brno, DS
2. Obec Malešovice, Malešovice 50, 664 65 Malešovice, DS
3. Obec Odrovice, Odrovice 42, 664 64 Odrovice, DS
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