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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 
 

Oznámení o zahájení řízení 
 

Městský úřad Otrokovice - odbor životního prostředí jako příslušný orgán veřejné správy na úseku vodovodů 
a kanalizací dle §§ 27 a 30 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o 
změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a jako místně příslušný úřad podle ustanovení §§ 10 
a 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje v souladu s § 144 odst. 
(2) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, že na návrh obce Bělov, bylo 
v souladu s § 44 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů zahájeno řízení 

 

o schválení 
 

„Kanalizačního řádu stokové sítě obec Bělov“ 
 

dle  
- § 14 odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
 

pro účastníka řízení (vlastníka kanalizace a provozovatele) dle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní 
řád, ve znění pozdějších předpisů: 

1. obec Bělov, č.p. 77, 768 21 Kvasice, IČ 00287032 
 

Jedná se o kanalizace v majetku obce Bělov, která je zároveň provozovatelem této kanalizace: 
- Kanalizace v obci Bělov – číslo majetkové evidence 7205-602019-00287032-3/1 

 

Účastníci jsou oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po dobu stanovenou Usnesením č. 28/2022 
v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. 
  

Okruh účastníků byl vymezen: 
Účastníci řízení dle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů: 

- obec Bělov, č.p. 77, 768 21 Kvasice, IČ 00287032 
v zastoupení Ludmila Peřinová Oškerová, Svobodova 1314, 765 02 Otrokovice 

 

Účastníci dle § 27 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů: 
- dotčené osoby, pokud mohou být rozhodnutím přímo dotčeny na svých právech nebo povinnostech 

 

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc s uvedením 
rozsahu zastupování. 
 
 
 
 
 
 
Ing. Jakub Hejtmánek 
referent odboru 
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Tento dokument musí být na úřední desce vyvěšen nejméně po dobu 15 dnů. Současně dle § 25 odst. 2 
zákona č. 500/2004 Sb., o správním řádu, toto oznámení musí být zveřejněno též způsobem umožňujícím 
dálkový přístup a to také po dobu 15 - ti dnů. 
 
 
Vyvěšeno: ..................…  
 
 
Sňato: ............................. 
 
Podpis a razítko oprávněné osoby, která potvrzuje vyvěšení a sejmutí a současně zveřejnění způsobem 

umožňujícím dálkový přístup. 
 
Poznámka 
Tato písemnost je řádně doručována veřejnou vyhláškou v souladu s ustanovením § 25 odst. 1 správního 
řádu a pro lhůty k vyjádření případně odvolání je rozhodující den vyvěšení dle ustanovení § 25 odst. 3 
správního řádu. Dnem vyvěšení je den vyvěšení na úřední desce správního orgánu, který písemnost 
doručuje tj. Městský úřad Otrokovice. 
 
Doručuje se: 
1. doručováno do vlastních rukou: 

- Ludmila Peřinová Oškerová, Svobodova 1314, 765 02 Otrokovice 
 
2. doručováno formou veřejné vyhlášky: 

- dotčené osoby, pokud mohou být rozhodnutím přímo dotčeny na svých právech nebo povinnostech 
 
3. na vědomí: 
 

- MěÚ Otrokovice, odbor provozní - k vyvěšení na úřední desce po dobu 15 - ti dnů, a vrácení MěÚ 
Otrokovice, OŽP 

- OÚ Bělov se žádostí o zveřejnění na úřední desce a vrácení potvrzené kopie zpět 
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