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Anna.Benickova@prostejov.eu
8. 12. 2021

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENÍ
O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ
Obec Otaslavice, IČO 00288586, Otaslavice 343, 798 06 Otaslavice
(dále jen "žadatel") dne 9. 11. 2021 podal žádost o schválení kanalizačního řádu:
"Kanalizační řád obec Otaslavice"
Uvedeným dnem bylo zahájeno řízení.
Předložený aktualizovaný kanalizační řád se vztahuje na vypouštění odpadních vod z veřejné
splaškové gravitační kanalizace na území obce Otaslavice. Stoková splašková síť je řešena
jako gravitační v celkové délce 9972 m. Splaškové vody z gravitačních stok natékají do ČS
v areálu ČOV, ze které jsou odpadní vody čerpány na ČOV Otaslavice (1500 EO) a po vyčištění
vypouštěny do vodního toku Brodečka (Drahanský potok). Vypouštění odpadních vod do vod
povrchových je v kanalizačním řádu omezeno limity dle vodoprávního rozhodnutí o povolení
vypouštění odpadních vod do vod povrchových, které vydal Magistrát města Prostějova, odbor
životního prostředí pod č. j. PVMU 65625/2017 40 dne 17. 5. 2017.
Magistrát města Prostějova, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad věcně příslušný
podle § 25 a § 27 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“), a místně příslušný podle § 11 odst. 1
písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (správní řád), ve znění pozdějších předpisů a § 30
zákona o vodovodech a kanalizacích, oznamuje v souladu s ustanovením § 47 odst. 1 zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zahájení řízení ve věci schválení
kanalizačního řádu dle § 14 odst. 3 zákona o vodovodech a kanalizacích. Dotčené orgány
mohou v řízení uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky, popřípadě důkazy,
do 10 dnů od doručení tohoto oznámení.
K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, popřípadě důkazům nebude
přihlédnuto. Účastníci řízení mají právo nahlížet do spisu do doby vydání rozhodnutí na
Magistrátu města Prostějova, odbor životního prostředí, ul. Školní 4, kanc. č. 243 v 1. patře ve
dnech pondělí a středa 8 - 12, 13 - 17 hod., čtvrtek 8 - 12, 13 - 16 hod., pátek 8 - 11 hod.
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Do termínu uplynutí lhůty pro podání námitek budou žadatelem do kanalizačního řádu
doplněny údaje o vodním recipientu v místě vypouštění odpadních vod (kvalitativní
hodnocení, průtokové poměry).
Seznámení se s podklady rozhodnutí:
Vodoprávní úřad sděluje, že po uplynutí lhůty k podání námitek, bude mít vodoprávní úřad
veškeré potřebné podklady pro vydání daného rozhodnutí. Nahlédnout do spisu, seznámit se se
všemi podklady před vydáním daného rozhodnutí a vyjádřit se k nim podle § 36 odst. 3
správního řádu, mohou účastníci řízení písemně nebo ústně do protokolu na vodoprávním
úřadu Magistrátu města Prostějova, a to ve lhůtě nejpozději do 5 kalendářních dnů,
počínajících běžet následujícím dnem po uplynutí lhůty k podání námitek. Připadne-li konec
lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejbližší pracovní den. Po
uplynutí této lhůty bude ve věci rozhodnuto.
Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí na Magistrátu města Prostějova,
odboru životního prostředí, Školní 3643/4, 796 01 Prostějov, I. patro, dveře č. 243 v úředních
dnech nebo na základě telefonické domluvy.
Podle § 144 správního řádu v řízení s velkým počtem účastníků řízení může vodoprávní úřad
uvědomit účastníky řízení veřejnou vyhláškou. Z těchto důvodů je oznámení o zahájení řízení
doručováno veřejnou vyhláškou.
Magistrát města Prostějova a Obecní úřad Otaslavice vyvěsí vyhlášku na úřední tabuli po
dobu 15 dní a po vyplnění dat vyvěšení a sejmutí vrátí zástupci odboru životního
prostředí Magistrátu města Prostějova.
Oprávněnou úřední osobou pro vedení tohoto správního řízení je:
pro vedení správního řízení včetně písemného vyhotovení rozhodnutí a pro podpis písemností
v rámci vedeného správního řízení Ing. Anna Beníčková, referent odboru životního prostředí
Magistrátu města Prostějova.

Otisk razítka
Ing. Anna Beníčková, v.r.
referent odboru životního prostředí
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.
Vyvěšeno dne: ..............................

Sejmuto dne: ....................................

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení:

Obdrží:
a) účastníci řízení do vlastních rukou:
1. Obec Otaslavice, IDDS: rcnbb6f
b) účastníci řízení veřejnou vyhláškou:
2. Vlastníci pozemků a staveb připojených na kanalizaci dle evidence správce kanalizace
c) ostatní:
3. Magistrát města Prostějova - úřední deska
4. Obecní úřad Otaslavice - úřední deska
5. A/A

