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R o z h o d n u t í č. 6/2019
Veřejnou vyhláškou
podle § 14 odst. 3 zákona č.274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu,
ve znění pozdějších předpisů
Městský úřad Mikulov, odbor stavební a životního prostředí jako vodoprávní úřad (dále jen
„vodoprávní úřad“), jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst. 2 písm.
c) a ustanovení § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (dále jen
„vodní zákon“) a jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 zákona
č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“)

schvaluje
žadateli:
Obec Dolní Dunajovice, se sídlem Zahradní 613, 691 85 Dolní Dunajovice, IČ 283126,
v zastoupení na základě plné moci společností Modrý Projekt s.r.o., Slovácká 3223/83, Břeclav,
IČ 04223721 v souladu s ustanovením:
- § 14 odst. 3 zákona č.274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, ve
znění pozdějších předpisů předložený aktualizovaný kanalizační řád:

„Kanalizační řád jednotné kanalizace pro Obec Dolní Dunajovice“,
kraj Jihomoravský, okres Břeclav, katastrální území Dolní Dunajovice,
ČHP 4-17-03-073, HGR 224
Stručný popis věci:
Působnost kanalizačního řádu pro trvalý provoz jednotné kanalizační sítě pro odvádění
odpadních vod na ČOV obce Dolní Dunajovice. Aktualizace kanalizačního řádu se týká:
- Rekonstrukce odlehčovací komory č. 8 na stoce S 1
- Prodloužení stoky S 23 na ulici Sklepní v délce 595,3 m
- Prodloužení stoky S 22 A (vnitroblok ulic) v délce 242,7 m
- Stoka S 6 v ulici Úzká v délce 852, 78 m
Aktualizaci kanalizačního řádu vypracovala společnost Modrý Projekt s.r.o., se sídlem Slovácká
3223/83, Břeclav.
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Za těchto podmínek:
1. Platnost kanalizačního řádu se stanovuje do 31.12.2028.
2. Veškeré změny budou doplňovány průběžně 1x za rok.
3. Revize platnosti obsahu kanalizačního řádu bude prováděna 1x za 5 let. O provedené
kontrole bude pořízen písemný záznam, který bude nedílnou součástí kanalizačního řádu.
4. Budou prováděna veškerá opatření pro dodržování tohoto schváleného kanalizačního řádu.
5. Každá změna kanalizačního řádu bude předložena k projednání a schválení příslušnému
vodoprávnímu úřadu.

Odůvodnění
Obec Dolní Dunajovice, se sídlem Zahradní 613, 691 85 Dolní Dunajovice, IČ 283126
v zastoupení na základě plné moci společností Modrý Projekt s.r.o., Slovácká 3223/83, Břeclav,
IČ 04223721, požádala o schválení: „Kanalizační řád jednotné kanalizace pro Obec Dolní
Dunajovice“, kraj Jihomoravský, okres Břeclav, katastrální území Dolní Dunajovice, ČHP 4-1703-073, HGR 224.
Vodoprávní úřad oznámil po posouzení předmětného řízení jako zvlášť rozsáhlé s velkým
počtem účastníků v souladu se zněním § 115 odst. 8 vodního zákona a § 25 odst. 2 správního
řádu, veřejnou vyhláškou ze dne 06.11.2018, pod MUMI 18052583 zahájení vodoprávního řízení
ve výše uvedené věci podle § 115 vodního zákona, všem známým účastníkům řízení a dotčeným
orgánům státní správy. Současně poučil účastníky řízení o tom, že mají právo vyjádřit v řízení
své stanovisko a mohou se vyjádřit k podkladům rozhodnutí před vydáním rozhodnutí ve věci
podle § 36 správního řádu. Připomínky a námitky k projednávané věci mohou podat nejpozději
do 15 dnů od oznámení. Na námitky a připomínky podané později nelze brát zřetel (§ 115 odst. 8
vodního zákona).
Po přezkoumání předloženého aktualizovaného kanalizačního řádu, v průběhu řízení zjistil
vodoprávní úřad, že předložený aktualizovaný kanalizační řad je v souladu s platnými právními
předpisy, k návrhu nebyly vzneseny žádné námitky ani připomínky a proto v závěru řízení
rozhodl o jeho schválení za dodržení podmínek, uvedených ve výroku rozhodnutí.
Kanalizační řád je uložen k nahlédnutí:
Obecní úřad Dolní Dunajovice a na Městském úřadě Mikulov, odbor stavební a životního
prostředí, vodoprávní úřad, Náměstí 158/1, Mikulov, ve lhůtě shora uvedené a v úřední dny
(Po. a St. 8-17 hodin a Út od 8-14 hodin). V ostatní dny po předcházející domluvě.

Poučení
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 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, a to ve lhůtě do
15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje, odboru životního
prostředí, se sídlem v Brně, podáním učiněným u Městského úřadu Mikulov, odboru stavební a
životního prostředí.
Odvolání se podává v takovém počtu stejnopisů, aby každý účastník dostal jeden stejnopis a
jedno vyhotovení zůstalo správnímu orgánu. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů,
vyhotoví je na jeho náklady Městský úřad Mikulov, odbor stavební a životního prostředí.
Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek.
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Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je podle § 82 odst. 1 správního řádu nepřípustné.

otisk
úředního
razítka

Bc. Ivana Augustová
Odborný zaměstnanec

Tato veřejná vyhláška bude zveřejněna vyvěšením na úřední desce obce Dolní Dunajovice a
MěÚ Mikulov a elektronické desce MěÚ Mikulov po dobu 15 dnů. Patnáctým dnem po vyvěšení
se písemnost v souladu s ustanovením § 25 odst. 2 správního řádu, považuje za
doručenou.
Vyvěšeno na úřední desce dne:........................................ Sejmuto dne:.....................................
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne:…………….Sejmuto dne:…………
Razítko a podpis osoby, která potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje.

Obdrží:
účastníci (dodejky)
Obec Dolní Dunajovice, IDDS: e6bber8
sídlo: Zahradní č.p. 613, 691 85 Dolní Dunajovice
Modrý Projekt s.r.o., IDDS: rdn6b9g
sídlo: Slovácká č.p. 3223/83, 690 02 Břeclav 2
ostatní s žádostí o zveřejnění:
Městský úřad Mikulov, OOVV, Náměstí č.p. 158/1, 692 01 Mikulov na Moravě
Obecní úřad Dolní Dunajovice, IDDS: e6bber8
sídlo: Zahradní č.p. 613, 691 85 Dolní Dunajovice

