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 MĚSTSKÝ ÚŘAD  HODONÍN  
odbor životního prostředí   

pracoviště: Národní třída 25, 695 35  Hodonín, tel: 518 316 397 
 
 
Spisová značka: ŽP/17/16318/PK 
Číslo jednací: 7013/2018   

Vyřizuje: Ing. Pavel Kašperák 
Telefon: 518 316 314 
E-mail: kasperak.pavel@muhodonin.cz 
 
V Hodoníně dne   26. 01. 2018 

 
VEŘEJNÁ  VYHLÁŠKA 

    

R O Z H O D N U T Í  
ve věci schválení 

 

Kanalizačního řádu stokové sítě pro veřejnou potřebu obce Terezín 
 

Městský úřad Hodonín, odbor životního prostředí, jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle 
ustanovení § 25 písm. b) a § 27 odst. 1 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 § 30 odst. 1 zákona o 
vodovodech a kanalizacích, § 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 2933/2 
695 11 Hodonín  
IČ : 494 54 544,  
CZ-NACE : 36000 
 

I. schvaluje 

podle ustanovení § 14 odst. 3 zákona o vodovodech a kanalizacích  

Kanalizační řád stokové sítě pro veřejnou potřebu obce Terezín 

v katastrálním území Terezín, okrese Hodonín, kraji Jihomoravském, hydrologické pořadí povodí č. 4-
17-01-039, hydrogeologický rajon 3230 (Středomoravské Karpaty) 

Zpracovatel kanalizačního řádu: Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s., Ing. Jan Vybíral, technik 
odpadních vod a ČOV, datum zpracování listopad 2017 

Kanalizační řád se schvaluje na dobu    do   31. 10. 2020, tj. do doby konce platnosti vydaného 
platného povolení k nakládáním s vodami pro daný kanalizační řád. 
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II. stanovuje podmínky, 

za kterých se kanalizační řád schvaluje: 

1. Revize kanalizačního řádu (kontrola technických a právních podmínek) bude prováděna 
průběžně nejdéle však po 5 letech od schválení kanalizačního řádu. O výsledcích revizi bude 
informován vlastník kanalizace a vodoprávní úřad.  

2. Při změně skutečností, rozhodných pro provoz zařízení kanalizace a před vypršením platnosti 
kanalizačního řádu, je provozovatel povinen provést aktualizaci kanalizačního řádu, který 
předloží vodoprávnímu úřadu k novému schválení.  

3. Schválený kanalizační řád je součástí tohoto rozhodnutí. 

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

5. Zjištěné případy vypouštění odpadních vod v rozporu s kanalizačním řádem kanalizace budou 
včas oznámeny orgánům státní správy, správci vodního toku. 

6. Provozování veřejné stokové sítě bude prováděno v souladu se zákonem o vodovodech a 
kanalizacích a jeho platnými prováděcími předpisy. 

 

O d ů v o d n ě n í  

Provozovatel  kanalizace pro veřejnou potřebu města Dubňany, tj. společnost Vodovody a kanalizace 
Hodonín, a.s., Purkyňova 2, 695 01 Hodonín, IČ 49454544, podal dne 11.12.2017 žádost o schválení 
kanalizačního řádu pro stokovou síť obce Terezín.  

Tímto dnem bylo zahájeno příslušné správní řízení.  
K žádosti bylo doloženo: 
- Kanalizační řád stokové sítě pro veřejnou potřebu obce Terezín vypracovaný Ing. Janem Vybíralem, 

technikem odpadních vod a ČOV, datum zpracování listopad 2017, paré č. 1 a paré č.4 
MěÚ Hodonín, odbor životního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad, v provedeném vodoprávním 
řízení přezkoumal předložený kanalizační řád jak z hlediska jeho formální úplnosti, tak z hlediska 
obsahového. Zejména posoudil, zda předložený kanalizační řád odpovídá požadavkům platných obecně 
závazných předpisů na úseku vodního hospodářství.  
Kanalizační řád byl zpracován v souladu s platnou legislativou a na základě platného rozhodnutí o 
povolení k nakládání s vodami spočívající ve vypouštění odpadních z kanalizace do povrchových vod 
vodního toku Čejčský potok z výustí V1 v ř.km 1,4 a výusti V2 v ř.km 1,7, které vydal Městský úřad 
Hodonín, odbor ŽP dne 15.10.2012 pod sp.zn. ŽP/12/21069/JP, č.j. 95552/2012 a jeho platnost následně 
prodloužil rozhodnutím ze dne 19.10.2017, sp.zn. ŽP/17/12743/JP, č.j. 72835/2017 do 31.10.2020. 
Kanalizační řád je zpracován v souladu s § 24 vyhlášky č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon o 
vodovodech a kanalizacích. 
V rámci vodoprávního řízení bylo zjištěno:  

• Kanalizační řád obce Terezín byl schválen MěÚ Hodonín, odborem ŽP rozhodnutím ze dne 
18.5.2011 sp.zn. ŽP/11/9949/JP, č.j. 50484/2011. Kanalizační řád byl schválen na dobu do 
30.4.2016. 

• Následně byl vypracován dodatek č.1 Kanalizačního řádu, který byl zpracován z důvodu vydání 
nového povolení k nakládání s vodami, které spočívá ve vypouštění odpadních vod z kanalizace 
pro veřejnou potřebu obce Terezín do vodního toku Čejčský potok z výustí V1 a V2, tzn. změnu 
ve stávajícím kanalizačním řádu v množství a jakosti vypouštěných odpadních vod z výustí V1 a 
V2 a prodloužení platnosti Kanalizačního řádu na dobu platnosti předmětného rozhodnutí do 
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31.10.2017. Předmětné rozhodnutí ve schválení dodatku č.1 kanalizačního řádu obce Terezín, 
bylo vydáno MěÚ Hodonín, odbor ŽP, dne 28.03.2013 č.j.30748/2013 č.sp. ŽP/13/4259/JP. 

Podle ustanovení § 115 vodního zákona a  § 47 správního řádu oznámil vodoprávní úřad zahájení 
vodoprávního řízení všem známým účastníkům řízení i dotčeným správním orgánům dopisem a 
veřejnou vyhláškou ze dne 15.12.2017, č.sp. ŽP/17/16318/PK, č.j. 87431/2017, upustil od ústního 
jednání a dal jim možnost před vydáním rozhodnutí vyjádřit se k jeho podkladům, navrhovat důkazy a 
činit jiné návrhy ve stanovené lhůtě s upozorněním, že na námitky, které nebudou sděleny nejpozději do 
této lhůty, nebude možno brát zřetel. Tuto možnost mohli v daném 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. Po tomto termínu měli účastníci možnost se seznámit se s úplnými 
podklady pro vydání rozhodnutí a vyjádřit se k nim podle ust. § 36 odst. 3 správního řádu. Této 
možnosti nikdo nevyužil. 

Posouzení vodoprávního úřadu: Na základě podání Městský úřad Hodonín, odbor životního prostředí 
předložený návrh kanalizačního řádu stokové sítě obce Terezín posoudil, 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 s právními 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            Hodonín 26.01.2018 
Vedoucí odboru ŽP  

Příloha pro žadatele: Schválený kanalizační řád – paré 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 
rozhodnutí bude zveřejněno na úřední desce a též zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup 
na MěÚ Hodonín a OÚ Terezín po dobu 15-ti dnů, přičemž patnáctý den bude považován za den 
doručení veřejné vyhlášky. Žádáme tímto MěÚ Hodonín a  OÚ Terezín, aby po uplynutí lhůty zaslal 
potvrzení o vyvěšení a snětí zdejšímu odboru životního prostředí, MěÚ Hodonín. 
 

  

Vyvěšeno dne: ................... 

Sňato dne:        ................... 

 

 

 

Obdrží: 

Účastníci vodoprávního řízení: 
(doporučeně do vlastních rukou na dodejku) 

1. Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s., Purkyňova 2, 695 11 Hodonín 
2. Obec Terezín, č.p. 78, 696 14 Terezín 
3. Město Hodonín, Masarykovo náměstí 53/1, 695 35 Hodonín 

 
Ostatním je doručováno veřejnou vyhláškou  
 
úřady pro vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí (doručení jednotlivě): 

1. Městský úřad Hodonín, odbor OOVV, Národní tř. 25, 695 01 Hodonín 
2. Obec Terezín, č.p. 78, 696 14 Terezín 
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