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 MĚSTSKÝ ÚŘAD  HODONÍN  
odbor životního prostředí   

pracoviště: Národní třída 25, 695 35  Hodonín 
 
 
Váš dopis značky:  2/Vy/2021/1562 
Ze dne:  26.05.2021 
Spisová značka:  ŽP/21/7084/PK 
Číslo jednací:  45345/2021   
 
Vyřizuje:  Ing. Pavel Kašperák 
Telefon:  518 316 314 
E-mail:  kasperak.pavel@muhodonin.cz 
ID DS:  mwvbvks    
 
V Hodoníně dne    19. 07. 2021 
 

 
V E Ř E J N Á   V Y H L Á Š K A 

    

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 a místně příslušný správní orgán podle 
ustanovení § 10 a § 11 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „správní řád“), podle ustanovení § 61 a § 66 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 
znění pozdějších předpisů, a jako příslušný vodoprávní úřad podle § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 
zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „vodní zákon“) a podle § 25 písm. b) a § 27 odst. 1 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“), po přezkoumání podané žádosti 
v provedeném vodoprávním řízení, navrhovateli, účastníkovi řízení dle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu, 
tj. provozovatel stokové sítě pro veřejnou potřebu v obci Terezín, jímž je právnická osoba: 
 
Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s., Purkyňova 2933/2, 695 11 Hodonín, IČ: 494 54 544; CZ-
NACE: 36000 
 
 (dále také jen „navrhovatel“, popřípadě „provozovatel stokové sítě pro veřejnou potřebu“), 

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 u Čejče [766542], obec Terezín [586676], okres Hodonín [CZ0645], kraji 
Jihomoravském [CZ064], hydrologické pořadí povodí č. 4-17-01-039, hydrogeologický rajon 2250 
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(Dolnomoravský úval-severní část), národní plán oblasti povodí Dunaje, dílčí plán oblasti povodí Dyje, 
vodní útvar povrchových vod: D123 Trkmanka po ústí do toku Dyje. 

Zpracovatel kanalizačního řádu: Ing. Ing. Jan Vybíral, Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s., 
Purkyňova 2933/2, 695 11 Hodonín 

 

Kanalizační řád se schvaluje na dobu  do 31. 10. 2023  
 
 

Působnost kanalizačního řádu se vztahuje na vypouštění odpadních vod do stokové sítě obce Terezín. 
Odpadní vody ze stokové sítě obce Terezín jsou následně odváděny výustěmi V1 a V2 do vodního toku 
Čejčský potok IDVT 10191421, ve správě Povodí Moravy, s.p., bez čištění. 

Kanalizační řád stanoví nejvyšší přípustnou míru znečištění odpadních vod vypouštěných do 
kanalizace, popř. nejvyšší přípustné množství těchto vod a další podmínky pro provoz kanalizační sítě. 
Cílem kanalizačního řádu je stanovení podmínek, za nichž se jednotlivým producentům odpadních vod 
povoluje vypouštět tyto odpadní vody do kanalizace, z určeného místa, v určitém množství a v určité 
koncentraci znečištění v souladu s vodohospodářskými normami – zejména zákonem č. 274/2001 Sb., 
O vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a zákonem č. 254/2001 Sb., O vodách ve znění 
pozdějších předpisů tak, aby byly splněny podmínky rozhodnutí vodoprávních úřadů k vypouštění 
odpadních vod do vod povrchových vodního toku Čejčský potok IDVT 10191421. Povolení 
k vypouštění odpadních vod bylo vydáno dne 14.12.2020, pod č.j. 78146/2020, spis. zn. 
ŽP/20/10645/PK. Nabytí právní moci rozhodnutí bylo dne 20.01.2021 a omezením platnosti k 
vypouštění OV bylo vydáno na dobu do 31.10.2023. 

Limity základních ukazatelů znečištění pro vypouštění odpadních vod do veřejné kanalizace 
v obci Terezín (limitní hodnoty koncentrací jsou pro všechny skupiny znečišťovatelů totožné) 

Základní ukazatele 
znečištění 

Jednotka (rozměr) Limitní hodnoty znečištění 

max. hodnota 

CHSK mg/1 800 

BSK5 mg/1 400 

NL mg/1 420 

N-NH4
+ mg/1 50 

RAS mg/l 1000 

RL mg/1 2000 

NEL mg/1 5 

EL mg/1 80 
Ostatní ukazatele jsou uvedeni v předloženém kanalizačním řádu obce Terezín. 

Vysvětlivky:  

 CHSK  - Chemická spotřeba kyslíku 
 BSK5 - Biologická spotřeba kyslíku 
 NL - Nerozpuštěné látky 
 N-NH4

+  - Amoniakální dusík 
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 RAS - rozpuštěné anorganické soli 
 RL - rozpuštěné látky 
 NEL - Nepolární extrahovatelné látky 

EL - extrahovatelné látky  

 

II. stanovuje podmínky, 

za kterých se kanalizační řád schvaluje: 
1. Veškeré změny v průběhu platnosti Kanalizačního řádu budou včas oznámeny a projednány se 

zdejším vodoprávním úřadem a následně uvedeny v Kanalizačním řádu. V případě zásadních změn 
bude zpracován a ke schválení předložen aktualizovaný Kanalizační řád.  

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 předmětné stokové 
sítě budou včas oznámeny orgánům státní správy (zejména zdejšímu vodoprávnímu úřadu), 
správci vodního toku a budou učiněna taková opatření, aby bylo zabráněno následným škodám, 
popř. haváriím. 

4. Schválený Kanalizační řád je součástí tohoto rozhodnutí. 

 

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: 

1) účastníci vodoprávního řízení dle ustanovení § 115 vodního zákona, ve smyslu § 27 odst. 1 
písm. a) správního řádu: 

• Vodovody a kanalizace Hodonín, Purkyňova 2933/2, 695 11 Hodonín, IČ: 494 
54 544 

• Obec Terezín, č.pop. 78, 696 14 Terezín, IČ: 004 88 461 

2) účastníci vodoprávního řízení dle ustanovení § 115 vodního zákona, ve smyslu § 27 odst. 2 
správního řádu: 

• ostatní (tj. producenti / znečišťovatelé odpadních vod napojení na veřejnou kanalizaci 
v obci Terezín viz Kanalizační řád)  

 

O d ů v o d n ě n í  

Městský úřad Hodonín, odbor životního prostředí, zdejší vodoprávní úřad, obdržel dne 26. 05. 2021, 
žádost od navrhovatele, kterým je právnická osoba: Vodovody a kanalizace Hodonín, Purkyňova 
2933/2, 695 11 Hodonín, o schválení Kanalizačního řádu stokové sítě pro veřejnou potřebu obce 
Terezín podle § 14 odst. 3 zákona o vodovodech a kanalizacích – katastrální území Terezín u Čejče, 
obec Terezín, okres Hodonín, kraj Jihomoravský. 

Dnem obdržení žádosti bylo ve věci zahájeno příslušné správní (vodoprávní) řízení ve smyslu § 44 odst. 
1 správního řádu, ustanovení § 115 vodního zákona a ve smyslu zákona o vodovodech a kanalizacích. 
 
K žádosti bylo doloženo: 

✓ 2x Kanalizační řád stokové sítě pro veřejnou potřebu obce Terezín, zpracovatel: Ing. Jan 
Vybíral, Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s., Purkyňova 2933/2, 695 11 Hodonín, datum 
zpracování únor 2021, pare č. 1 a 4. 
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Po oznámení o zahájení předmětného řízení zdejší vodoprávní úřad neobdržel žádný další 
podklad, jenž by doplnil spis v dané věci.  

Městský úřad Hodonín, odbor životního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad posoudil podanou 
žádost včetně jejích příloh v provedeném vodoprávním řízení.  

Zdejší vodoprávní úřad upustil od konání ústního jednání a místního šetření ve smyslu § 115 odst. 8 
vodního zákona, neboť mu jsou dobře známy poměry zájmového území a žádost spolu s přílohami 
poskytovala dostatečný podklad pro posouzení jejího návrhu. Zdejší úřad tedy podle § 115 odst. 8 
vodního zákona, v souladu s § 47 odst. 1 správního řádu, oznámil zahájení vodoprávního řízení všem 
jemu známým účastníkům řízení, a to svým opatřením ze dne 08. 06. 2021, č. j. 38610/2021, sp. zn. 
ŽP/21/7084/PK. Tímto opatřením, resp. oznámením, byla podle § 115 odst. 8 vodního zákona 
stanovena lhůta 15 dnů ode dne jeho doručení, do kdy mohou účastníci řízení uplatnit své námitky, 
popřípadě důkazy, a to buď samostatným písemným podáním, nebo ústně do protokolu. Současně byli 
účastníci řízení upozorněni, že k později uplatněným námitkám, popřípadě důkazům nebude dle § 115 
odst. 8 vodního zákona přihlédnuto.  

V průběhu uvedené lhůty 15 dnů zdejší vodoprávní úřad neobdržel žádné námitky, popřípadě 
důkazy od účastníků řízení.  

V konečné lhůtě do 2 pracovních dnů, od shora uvedené lhůty, se účastníci řízení mohli seznámit s 
kompletním obsahem spisu před vydáním rozhodnutí a vyjádřit se k jeho případným novým podkladům, 
a to u zdejšího vodoprávního úřadu. Této možnosti však nebylo využito.  

Vzhledem k charakteru předmětného řízení (schválení kanalizačního řádu stokové sítě celého územního 
celku) je některým účastníkům doručováno veřejnou vyhláškou dle § 144 správního řádu v souladu s § 
25 odst. 2 správního řádu. 
 
Okruh účastníků vodoprávního řízení byl vymezen v souladu s ustanovením § 115 vodního zákona 
takto:  
Provozovatel a vlastník části stokové sítě pro veřejnou potřebu v obci Terezín– navrhovatel  
Vodovody a kanalizace Hodonín, Purkyňova 2933/2, 695 11 Hodonín 
 
Vlastník části stokové sítě pro veřejnou potřebu v obci Terezín 
Obec Terezín, č.pop. 78, 696 14 Terezín, IČ: 004 88 461 
 
Ostatní (tj. producenti / znečišťovatelé odpadních vod napojení na veřejnou kanalizaci v obci Terezín 

viz Kanalizační řád  

 
 V rámci celého vodoprávního řízení bylo zjištěno:  

a. Předchozí kanalizační řád obce Terezín byl schválen MěÚ Hodonín, odborem ŽP rozhodnutím 
ze dne 26.01.2018, sp.zn. ŽP/17/6318/PK, č.j. 7013/2018. Platnost  kanalizačního řádu byla 
schválena na dobu do 31.10.2020. 

b. Předmětem tohoto rozhodnutí je schválení Kanalizačního řádu stokové sítě pro veřejnou potřebu 
obce Terezín.  

c. Schválený Kanalizační řád stokové sítě pro veřejnou potřebu obce Terezín, jehož zpracovatelem 
je Ing. Jan Vybíral, Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s., Purkyňova 2933/2, 695 11 Hodonín, 
je zpracován v souladu s ustanovením § 24 vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 428/2001 Sb., 
kterou se provádí zákon o vodovodech a kanalizacích, v platném znění.  

d. Vlastníkem kanalizace v obci Terezín je:  
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- spol. Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s., Purkyňova 2933/2, 695 11 Hodonín, IČ: 494 
54 544 

- Obec Terezín, č.pop. 78, 696 14 Terezín, IČ: 004 88 461 
e. Hlavní kostru kanalizační sítě pro veřejnou potřebu obce Terezín tvoří kanalizační stoky „A“ a 

„B“, vyúsťující dvěma výustními objekty „V1“ a „V2“ do recipientu Čejčský potok. Dešťová 
kanalizační stoka „P“ (B, 383 m, DN 800 – 1000) vybudovaná jako součást protierozních a 
protipovodňových opatření v lokalitě Doliny při KPÚ Terezín u Čejče je zaústěna výustí „V3“ 
do Čejčského potoka.  

f. Dobu platnosti Kanalizačního řádu stanovil zdejší úřad do 31. 10. 2023, (v souladu s platností 
povolení nakládání s vodami, spočívající ve vypouštění odpadních vod z kanalizace, výustěmi V1 
a V2, do povrchových vod vodního toku Čejčský potok). 

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 platných rozhodnutí o 
povolení k nakládání s vodami spočívající ve vypouštění odpadních z kanalizace, výustěmi V1 a V2, do 
povrchových vod vodního toku Čejčský potok (IDVT 10191421), které vydal MěÚ Hodonín, OŽP dne 
14.12.2020, pod č.j. 78146/2020, spis. zn. ŽP/20/10645/PK, platnost povolení 3 roky (tj. do 
31.10.2023). 
Kanalizační řád je zpracován v souladu s § 24 vyhlášky č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon o 
vodovodech a kanalizacích. 
 

Posouzení vodoprávního úřadu:  
K předmětu vodoprávního řízení byla účastníkům řízení poskytnuta možnost uplatnit své námitky, 
popřípadě důkazy, přičemž zdejší úřad neobdržel žádné námitky, popřípadě důkazy od účastníků řízení, 
tzn., že nebyly doloženy takové doklady, které by znemožňovaly schválení Kanalizačního řádu.  
Zdejší vodoprávní úřad přezkoumal předloženou žádost spolu s přílohami jak z hlediska formální 
úplnosti, tak i z hlediska obsahového a provedl volné hodnocení důkazů. Posoudil rozsah dotčených 
jednotlivých práv a právem chráněných zájmů, jakož i oprávněných zájmů účastníků řízení, dále v 
průběhu řízení posoudil Kanalizační řád z hlediska širších vodohospodářských zájmů a hájené vodní 
politiky (tj. především z hlediska zájmů plánování v oblasti vod, resp. platných plánů povodí), 
popřípadě i z hlediska dotčení jiných veřejných zájmů (zejména zájmů ochrany přírody a krajiny). 
Kanalizační řád je zpracován osobou s odpovídající autorizací, zdejší úřad ověřil formální úplnost 
Kanalizačního řádu, posoudil jeho obsah a porovnal jej se souvisejícím povolením k nakládání s vodami 
(tj. povolení k vypouštění odpadních vod), přičemž nedostatky nebyly nalezeny.  

Zdejší vodoprávní úřad v průběhu předmětného vodoprávního řízení neshledal důvody bránící schválení 
Kanalizačního řádu, z toho důvodu rozhodl tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto 
rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výrokové části uvedených. 

 

 

POUČENÍ ÚČASTNÍKŮ 
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 a § 82 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, podáním 
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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 § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je 
nepřípustné.  

Zdejší vodoprávní úřad po dni nabytí právní moci tohoto rozhodnutí, zašle žadateli jedno vyhotovení 
ověřeného Kanalizačního řádu (pare č. 1). Další vyhotovení ověřeného Kanalizačního řádu (pare č. 
4) zůstává součástí spisu u zdejšího vodoprávního úřadu.    
 
 

 

 

 Ing. Jarmila Kotrlová        

Vedoucí odboru životního prostředí 

 

Příloha pro žadatele: Schválený kanalizační řád – pare č. 1  

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 
zaslali potvrzení o vyvěšení a snětí zdejšímu vodoprávnímu úřadu MěÚ Hodonín, OŽP. 
 
Datum vyvěšení: ....................................   Datum sejmutí: .........................................  
 
 
.....................................................................   .....................................................................  
Razítko a podpis oprávněné osoby   Razítko a podpis oprávněné osoby  
potvrzující vyvěšení     potvrzující sejmutí 
 
V elektronické podobě zveřejněno od:   V elektronické podobě zveřejněno do:  
 
 
.....................................................................   .....................................................................  

Razítko a podpis oprávněné osoby    Razítko a podpis oprávněné osoby 
 
 
 
 
Rozdělovník: 
Účastníci vodoprávního řízení dle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu (doručení jednotlivě): 

1. Vodovody a kanalizace Hodonín, Purkyňova 2933/2, 695 11 Hodonín, IDDS: a2pgx2s – žadatel, 
provozovatel a vlastník části veřejné kanalizace v obci Terezín 
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2. Obec Terezín, č.pop. 78, 696 14 Terezín, IDDS:utwbj7t - vlastník části veřejné kanalizace v obci 
Terezín 

 
Účastníci vodoprávního řízení dle § 27 odst. 2  
Ostatním (tj. znečišťovatelům viz kanalizační řád) podle § 144 správního řádu je doručováno veřejnou 
vyhláškou 
 
Úřady pro vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí (doručení jednotlivě): 

- Město Hodonín, OKASM – oddělení informatiky a podatelny, Národní třída 25, 695 01 Hodonín  
- Obecní úřad Terezín, č.pop. 78, 696 14 Terezín, IDDS:utwbj7t 
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