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                       VEŘEJNÁ  VYHLÁŠKA        
ROZHODNUTÍ

Vodárenská akciová společnost, a.s. divize Boskovice, 17. listopadu 14, 680 19 Boskovice,
IČ 49455842 požádala svým podáním ze dne 30.05.2016 odbor životního prostředí
Městského úřadu Blansko o schválení aktualizace kanalizačního řádu stokové sítě městyse
Křtiny. Správní řízení v dané věci bylo zahájeno doručením jeho žádosti na Městský úřad
Blansko dne 30.05.2016.

K žádosti byl přiložen výše uvedený aktualizovaný kanalizační řád ve 4 vyhotoveních, který
vypracovala v květnu 2016 společnost Vodárenská akciová společnost, a.s. divize
Boskovice, 17. listopadu 14, 680 19 Boskovice, IČ 49455842 . Podle ustanovení § 104, 106
a 115 odst.1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon),
ve znění pozdějších předpisů a ustanovení § 11, § 39 odst. 1 a § 47 odst. 1 zákona č.
500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, oznámil příslušný vodoprávní úřad
veřejnou vyhláškou č.j.: MBK 22037/2016 ze dne 01.06.2016 všem známým účastníkům
řízení i dotčeným orgánům státní správy zahájení vodoprávního řízení s upozorněním, že na
námitky nebo připomínky, jež budou sděleny po uplynutí lhůty 15-ti dnů ode dne doručení
citovaného oznámení, nebude možno, podle ustanovení § 115 odst. 8 vodního zákona, ve
znění pozdějších předpisů, brát zřetel. Současně bylo uvedené oznámení zveřejněno na
úřední desce a elektronické úřední desce Města Blanska a Městyse Křtiny. Bylo zjištěno, že
po celou dobu zveřejnění veřejné vyhlášky oznámení o zahájení řízení ve věci schválení
aktualizace kanalizačního řádu stokové sítě městyse Křtiny k ní nebyly vzneseny žádné
připomínky. Na základě této skutečnosti odbor životního prostředí Městského úřadu
Blansko, jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad dle výše citovaných ustanovení a
podle § 14 odst. 3 a 5 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

schvaluje

aktualizaci kanaliza čního řádu stokových sítí m ěstyse K řtiny, jenž vypracovala v
květnu 2016 spole čnost Vodárenská akciová spole čnost, a.s. divize Boskovice, 17.
listopadu 14, 680 19 Boskovice, I Č 49455842 , a který tvo ří nedílnou sou část tohoto
rozhodnutí. 

Odůvodn ění:
Kanalizační řád je vypracován v souladu s příslušnými ustanoveními 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 a ve smyslu § 24 Vyhlášky č.
428/2001 Sb., kterou se provádí zákon o vodovodech a kanalizacích. Současně bylo
zjištěno, že ze strany oslovených účastníků správního řízení a ostatních dotčených nebyly



ve stanovené lhůtě vzneseny ke schvalovanému kanalizačnímu řádu předmětného vodního
díla žádné připomínky.

Na základě těchto skutečností bylo rozhodnuto jak je výše uvedeno.

Poučení účastník ů :                                                                                                                 

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat dle ustanovení § 81 odst.1, § 82 odst.1,
2 a § 83 odst.1 správního řádu odvolání, ve kterém se uvede v jakém rozsahu se rozhodnutí
napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo
řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě nejpozději do 15-ti dnů ode dne jeho oznámení, a sice k
Odboru životního prostředí Krajského úřadu Jihomoravského kraje, Žerotínovo náměstí 3/5,
601 82 Brno, podáním učiněným u Městského úřadu Blansko, odboru životního prostředí.
Odvolání se podává v  počtu tří stejnopisů. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů,
vyhotoví je na jeho náklady Městský úřad Blansko. Podané odvolání má v souladu s
ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění
usnesení je nepřípustné. 

Ing. Pavel Kone čný
vedoucí odboru životního prostředí                                                                                           
Městského úřadu Blansko                                                                                        

Město Blansko a M ěstys K řtiny provedou zveřejnění této vyhlášky způsobem v městě a
městysi obvyklým po dobu 15-ti dn ů a doklad o jejím zveřejnění hned poté zašlou na zdejší
vodoprávní úřad. Současně toto oznámení zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Vyvěšeno dne................................                                    Sejmuto dne..................................

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne….......................

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí rozhodnutí.
(po sejmutí zaslat zpět na MěÚ Blansko, odbor ŽP)
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