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ROZHODNUTÍ 
SCHVÁLENÍ KANALIZAČNÍHO ŘÁDU 

A 
 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA  

 

Výroková část: 

Městský úřad Hlučín, odbor životního prostředí a komunálních služeb, oddělení 
vodohospodářské jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad dle § 27 a § 30 zákona č. 
274/2001 Sb., o vodovodech a  kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, 
v platném znění (dále jen „zákon č. 274/2001 Sb.“) po provedeném správním řízení zákona č. 
500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “správní řád“) ve správním 
řízení posoudil žádost o schválení kanalizačního řádu, kterou podal žadatel, kterým je právní 
subjekt 

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., IČ 45193665, se sídlem 
28. října 169, 709 00 Ostrava 

 (dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení: 

s c h v a l u j e 

podle § 14 odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb., předpisů předložený kanalizační řád 

"Kanalizační řád stokové sítě obce Dobroslavice ukončené ČOV" 

kanalizace pro veřejnou potřebu nacházející se v katastrálním území Dobroslavice, v obci 
Dobroslavice, kraji Moravskoslezském.  
 
Popis: 
Tento kanalizační řád se vztahuje na vypouštění odpadních vod do stokové sítě na území obce 
Dobroslavice, ukončené centrální mechanicko-biologickou čistírnou odpadních vod ČOV 
Dobroslavice. Účelem kanalizačního řádu je stanovení podmínek, za nichž se producentům 
odpadních vod povoluje vypouštět do jednotné kanalizace pro veřejnou potřebu odpadní vody 
z určeného místa, v určitém množství a v určité koncentraci znečištění v souladu 
s vodohospodářskými právními normami, zejména zákonem č. 274/2001 Sb. a jeho a jeho 
prováděcími předpisy a zákonem č. 254/2001 Sb., zákon o vodách a o změně některých 
předpisů, (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcími předpisy a to tak, aby 
byly plněny podmínky vodoprávního úřadu stanovené rozhodnutím o povolení k vypouštění 
odpadních vod do vod povrchových. V zájmové oblasti vznikají odpadní vody z bytového fondu, 
při výrobní činnosti, z občansko-technické vybavenosti, srážkové vody a jiné vody (podzemní a 
drenážní vody vznikající v zastavěném území). Odpadní vody z výrobní činnosti, které jsou 
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odváděny do stokové sítě, jsou vody splaškové a vody technologické, tedy vody z vlastního 
výrobního procesu firem nebo činnosti. Odpadní vody jsou jednotnou kanalizační sítí v obci 
Dobroslavice odváděny systémem stok a tří čerpacích stanic, doplněných o celkem tři 
odlehčovací komory na centrální čistírnu odpadních vod v obci Dobroslavice (dále jen “ČOV 
Dobroslavice“) s kapacitou 800 EO. Z ČOV Dobroslavice jsou předčištěné odpadní vody 
odváděny do bezejmenného vodního toku IDVT 10216934. 

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: 
1. Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., IČ 45193665, 28. října 169, 709 00  
Ostrava 

Odůvodnění: 
Dne 28.12.2020 podal žadatel odboru životního prostředí a komunálních služeb Městského 
úřadu Hlučín žádost o schválení kanalizačního řádu “Kanalizační řád stokové sítě obce 
Dobroslavice ukončené ČOV“ dle § 14 odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb. Tímto dnem bylo 
zahájeno vodoprávní řízení. 

Odbor životního prostředí a komunálních služeb Městského úřadu Hlučín na základě této 
žádosti zahájil správní řízení dle § 47 odst. 1 správního řádu a oznámil zahájení řízení 
účastníkům řízení a dotčeným orgánům oznámením ze dne 15.9.2021 pod č.j. 
HLUC/57397/2021/OŽPaKS/Ja. V řízení ve věci schválení kanalizačního řádu měli účastníci 
řízení dle § 36 odst. 1 správního řádu možnost navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou 
dobu řízení až do doby vydání rozhodnutí. 

V souladu s § 144 odst. 6 správního řádu doručoval odbor životního prostředí a komunálních 
služeb Městského úřadu Hlučín oznámení o zahájení správního řízení ve věci schválení 
kanalizačního řádu a vyjádření k podkladům rozhodnutí do vlastních rukou účastníkovi řízení 
dle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu. 

Vzhledem k tomu, že se jedná o řízení s velkým počtem účastníků řízení, doručoval odbor 
životního prostředí a komunálních služeb Městského úřadu Hlučín oznámení o zahájení 
správního řízení ve věci schválení kanalizačního řádu a vyjádření k podkladům rozhodnutí jiným 
účastníkům řízení dle § 27 odst. 2 správního řádu dle § 144 odst. 1 a odst. 2 správního řádu 
veřejnou vyhláškou. 

Osobám neznámého pobytu nebo sídla a osobám, které nebyly odboru životního prostředí 
a komunálních služeb Městského úřadu Hlučín známy, se oznámení o zahájení řízení ve věci 
schválení kanalizačního řádu a vyjádření k podkladům rozhodnutí doručovalo v souladu s § 25 
odst. 1 a § 32 odst. 3 správního řádu rovněž veřejnou vyhláškou. 

V rámci vodoprávního řízení o schválení kanalizačního řádu se odbor životního prostředí 
a komunálních služeb Městského úřadu Hlučín rovněž zabýval stanovením okruhu účastníků 
řízení. Okruh účastníků stanovil odbor životního prostředí a komunálních služeb Městského 
úřadu Hlučín takto:  

dle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu 
- žadatel a současně vlastník a provozovatel kanalizace (Severomoravské vodovody a 

kanalizace Ostrava a.s., IČ 45193665, 28. října 169, 709 00  Ostrava) 

dle § 27 odst. 2 správního řádu 
- osoby, které mohou být rozhodnutím přímo dotčeny na svých právech nebo povinnostech 

(odběratelé, kterými jsou vlastníci pozemku nebo stavby připojené na kanalizaci v souladu 
s § 2 zákona č. 274/2001 Sb.) 

V rámci správního řízení byl doložen kanalizační řád “Kanalizační řád kanalizace stokové sítě 
obce Dobroslavice ukončené ČOV“, který vypracoval právní subjekt Severomoravské vodovody 
a kanalizace Ostrava a.s., provoz kanalizačních sítí, IČ 45193665, se sídlem 28. října 169, 709 
00 Ostrava, v listopadu 2020. 

Účastníkům řízení byla dána možnost ve smyslu § 36 odst. 3 správního řádu vyjádřit se k 
podkladům před vydáním rozhodnutí. V průběhu správního řízení nebyly účastníky řízení 
vzneseny žádné námitky a připomínky. 
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Odbor životního prostředí a komunálních služeb, oddělení vodohospodářské Městského úřadu 
Hlučín přezkoumal předloženou žádost z hledisek daných zákonem č. 274/2001 Sb. a 
souvisejících předpisů a dospěl k závěru, že za předpokladu dodržení kanalizačního řádu 
“Kanalizační řád stokové sítě obce Dobroslavice ukončené ČOV“ nejsou ohroženy 
vodohospodářské a všeobecné zájmy a práva nad míru danou zákonnými předpisy a rozhodl 
tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí. 

 

Poučení účastníků: 

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podle § 81 odst. 1 správního řádu podat odvolání 
do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu 
Moravskoslezského kraje v Ostravě podáním u odboru životního prostředí a komunálních 
služeb, oddělení vodohospodářského Městského úřadu Hlučín. 

V odvolání uvede, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy,  
nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvoláním lze napadnout 
výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti 
odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. 

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 odbor životního prostředí a komunálních služeb, 
oddělení vodohospodářského Městskému úřadu Hlučín. 

Dle § 85 odst. 1 správního řádu má včas podané a přípustné odvolání odkladný účinek. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Dagmar Pospíšilová 
vedoucí oddělení vodohospodářského 
  
 
 
 

 

 
 
Poplatek: 
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších 
předpisů se nevyměřuje. 
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Obdrží: 

Toto rozhodnutí v souladu s § 144 odst. 6 správního řádu obdrží do vlastních rukou účastník 
řízení dle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu: 

1. Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., IDDS: 4xff9pv 

Vzhledem k tomu, že se jedná o řízení s velkým počtem účastníků řízení, doručuje se 
účastníkům řízení dle § 27 odst. 2 správního řádu (dotčené osoby, pokud mohou být 
rozhodnutím přímo dotčeny ve svých právech nebo povinnostech – odběratelé, kterými jsou 
vlastníci pozemku nebo stavby připojené na kanalizaci v souladu s § 2 zákona č. 274/2001 Sb.) 
rozhodnutí dle § 144 odst. 1 a odst. 2 správního řádu, veřejnou vyhláškou. 
 
Osobám neznámého pobytu nebo sídla a osobám, které nejsou známy, se rozhodnutí doručuje 
v souladu s § 25 odst. 1 a § 32 odst. 3 správního řádu, rovněž veřejnou vyhláškou. 
 
Veřejnou vyhláškou se doručuje na úřední desce Městského úřadu Hlučín.  
 
Za den doručení se považuje 15. den ode dne vyvěšení na úřední desce Městského úřadu 
Hlučín. 
 
Na vědomí: 

2. Městský úřad Hlučín, oddělení vodohospodářské - spis 
 
Dále obdrží se žádostí o vyvěšení této veřejné vyhlášky po dobu 15 – ti dnů a následné 
vrácení na odbor ochrany životního prostředí a komunálních služeb, oddělení vodohospodářské 
Městského úřadu Hlučín, Mírové náměstí 23, 748 01 Hlučín 

3. Městský úřad Hlučín, odbor vnitřních věcí, Mírové náměstí č.p. 24/23, 748 01 Hlučín - se 
žádostí o vyvěšení této veřejné vyhlášky na úřední desce a elektronické úřední desce – 
podatelnou 

4. Obec Dobroslavice, s žádostí o vyvěšení na úřední desce, IDDS: fj2aza4 
 

 

 
 
 
 
………………………………………    …………………………………….. 
                vyvěšeno        sňato 
 
 
 
 
 
     
          ………………………………… 
             razítko úřadu 
 
 
 
 
 
……………………………………..    …………………………………… 
                 podpis        podpis 
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